Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2012
Berättarnätet Öst (nedan BNÖ) vänder sig till alla som är intresserade av muntligt
berättande, både som lyssnare och berättare. Föreningen hade vid slutet av året 94 betalande
medlemmar + cirka sex icke betalande ungdomsmedlemmar.. Medlemsavgiften var under
året 225 kr.
Årsmötet 2012 hölls den 19 februari på Svartmangatan 6. Elva medlemmar deltog.
Till styrelsen valdes som ordförande Pelle Olsson (omval), kassör Ulla Andersson (omval).
Övriga ledamöter; Sara Eriksson (omval), Eva Graus (omval), webbansvarig Johan
Theodorsson (omval), Marina Granlund (omval), Kicki Biärsjö (nyval)
Revisor: Björn Söderbäck (omval)
Valberedning : Helén Dejke, Lisa Killander-Braun (båda omval)
Kicki Biärsjö avgick under våren ur styrelsen.
Styrelsen hade nio möten under 2012. Mötena skedde hemma hos Ulla Andersson eller på
kollektivhuset Färdknäppen.
På Kafé Klavér, arrangerade föreningen för andra året 9 berättarkvällar med ett snitt på
knappt tio berättare per kväll. Dessa kvällar lockade sammanlagt 302 besökare, ett snitt på
33. En tillbakagång jämfört med första året på Klavér
Kafévärdar var Bosse Almén (kontaktperson), Eva Graus, Pelle Olsson och John Edward.
Hyran på 4500 kr täcktes av bidrag från ABF Stockholm.
Inträdesavgiften var 50 kr för icke medlemmar, vilket gav oss en inkomst 7715 kr under året
jämfört med 9340 kr under 2011.
Kafé Klavér-kvällarna fortsätter under 2013.
Världsberättardagen den 20 mars på Stockholms stadsmuseum. Barnberättandet på dagen
drog cirka 20 lyssnare. På kvällen, för vuxna, var publiken 60. Kerttu Jokela och Laila
Matilainen berättade dessutom på finska för 15 finska förskolebarn.
Stockholms stadsmuseum. Förutom Världsberättardagen och Kulturnatten hade BNÖ sex
berättarkvällar på museet. Bidrag fick vi också. 12000 kr från museet och 52.000 kr från
Stockholms stad.
Johan Theodorsson och Marina Granlund ledde verksamheten och bjöd varje kväll in
ytterligare två berättare. Varje berättare fick 1500 kr i arvode per kväll.
Publiksiffror: 26 januari (25 åhörare) 23 februari (64), 29 mars (30), 18 oktober (12), 29
november (12), 13 december (18).
Kulturnatten den 21 april. BNÖ deltog med två program på Mäster Olofsgården på temat
Dårskap och kärlek, och två program på Stadsmuseum med tema 30-talet. Åtta berättare
deltog och arvoderades med 500 kr var oberoende hur många gånger man berättade.
Stadsmuseet bidrog med 2000 kr till föreningen.
Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg i Göteborg 23-25 mars. Johan Theodorsson valdes in i
BNS styrelse. Flera BNÖ-medlemmar deltog under helgen.

Nynäshamn. Jörgen Bodner ordnade två berättarkaféer på Café radiokakan, 14 mars (35
personer) 11 april (30 personer) + flera BNÖ-medlemmar deltog.

Berättarslam den 28 april på Historiska museet. Åtta berättare deltog. 35 i publiken.
Johan Theodorsson vann tävlingen. Eftersom han inte kunde delta i SM-finalen ersattes han
där av Eva Graus. Omkostnaderna för vårt regionala Berättarslam betalades ur BNÖ:s egen
kassa. Arbetsgrupp var Pelle Olsson, Kerttu Jokela, Sara Eriksson, Jörgen Bodner, som var
MC, och Catarina Abelli.
Ljungby berättarfestival den 15-19 juni. BNÖ hade en egen programpunkt i Märtas café
18 juni: ”08:orna kommer till Ljungby” där åtta av våra medlemmar deltog. Dessa
arvoderades ur föreningskassan med 500 kr var. 50 personer lyssnade.
Fem av styrelsens medlemmar fick dessutom varsin hotellnatt betalad av festivalen.
BNÖ-medlemmarna Bosse Almén, Mikael Öberg och Göran Hemberg hade egna program.
Berättarnas Torg, (Tionde sommaren) pågick mellan den 25 juni och 8 juli. 13 berättare
(varav nio från BNÖ) underhöll publiken under 14 sommarkvällar. 7 kvinnor berättade 11
gånger och 6 män berättade 16 gånger.
Den totala publiksiffran var rekordstor ;1666 personer vilket blir 119 per kväll. Bidrag kom
från Stockholms kulturförvaltning 40 000 kr, ABF Stockholm 7000 kr samt MO-gårdens
supporterklubb 2000 kr.
Ansvariga för BT var: Pelle Olsson, Kerttu Jokela, Marianne Engström och Bosse Almén.
Dessutom hjälpte Johan Theodorsson till under sju av kvällarna.
SM i Berättarslam arrangerades av BNÖ i Nynäshamn den 25 juli med sex finalister.
Ansvarig var Jörgen Bodner som också var tävlingens MC..
Andra i BNÖ som hjälpte till var Kerttu Jokela och Catarina Abelli
Publiksiffran var omkring 60 i grundomgången och lika många i finalen.
Eva Graus representerade BNÖ. Henrik Bergkvist från region Skåne vann.
Jörgen ledde också ett berättarkafé på kvällen.
Kärrtorp. Turteaterns foajé den 8 november. Johan Theodorsson var ansvarig för denna
berättarkväll med temat: ”Människor som arbetar och älskar”. Fem BNÖ-berättare underhöll
cirka 20 personer. Berättarna fick 500 kr var i arvode från föreningskassan.
Planer på fortsättning finns.
Fabula berättarfestival den 14-16 september vid Hornstull. Arrangeras bland annat av fyra
BNÖ-medlmmar, Ida junker, Kersti Ståbi (producent), Peter Hagberg och Mats Rehnman.
BNÖ-medlemmar fick 200 kr i rabatt på festivalpassen, vilket dock bara utnyttjades av ett
fåtal.
Hemsidan www.berattarnat-ost.se
Johan Theodorsson har varit ansvarig och även skickat ut nyhetsbrev om BNÖ:s evenemang
med jämna mellanrum. Hemsidans kalendarium är öppet för alla medlemmar att informera
om evenemang som har med berättande att göra.

Kurser – berättarträffar
Ingenting sådant har arrangerats i BNÖ:s regi under året. Däremot har berättarkurser ordnats
av enskilda medlemmar och annonserats på vårt kalendarium.
Stockholm januari 2013
För styrelsen – Pelle Olsson

