Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2014
Berättarnätet Öst (nedan BNÖ) vänder sig till alla i Stockholm med omnejd som är intresserade av
muntligt berättande, både som lyssnare och berättare. Föreningen hade vid slutet av 2014 98
betalande. En uppgång med 8 sedan förra årsskiftet. Medlemsavgiften var under året 225 kr.
Årsmötet 2014 hölls den 23 februari på Svartmangatan 6. 14 medlemmar deltog.
Till styrelsen valdes som ordförande Johan Theodorsson (nyval), kassör Pelle Olsson (nyval) och
sekreterare & webbansvarig Jörgen Bodner (nyval). Övriga ledamöter: Eva Graus (omval), Marina
Granlund (omval), Karin Fabréus (nyval) och Marianne Engström (nyval). Ulla Andersson avgick ur
styrelsen
Revisor: Björn Söderbäck (omval)
Valberedning: Karin Hultenheim (nyval) & Lisa Killander-Braun (omval)
Knytkalas följde på årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen hade nio möten under 2014.
På Kafé Klavér, arrangerade föreningen för fjärde året nio berättarkvällar med knappt tolv berättare i
snitt per kväll. Dessa kvällar lockade sammanlagt 320 besökare, ett snitt på 35,6, vilket är en uppgång
jämfört med 2013 på Klavér.
Kafévärdar var Bosse Almén (kontaktperson), Lisa Killander Braun, Eva Graus och Pelle Olsson.
Hyran steg under året till 625 kr per kväll. Bidraget från ABF Stockholm var 500 kr. (Det kommer att
höjas 2015 så att hela hyran täcks.)
Inträdesavgiften var 50 kr för icke medlemmar, vilket gav föreningskassan ett tillskott på 6824 kr
under året, en kraftig ökning från året innan.
Arrangemanget fortsätter under 2015 med Marianne Engström som ny i arbetsgruppen.
Världsberättardagen firades den 20 mars på Stockholms stadsmuseum i Källarstugan. 9 berättare
från BNÖ underhöll under två timmar. Cirka 25 personer lyssnade. Temat var Monster & drakar. Karin
Fabréus och Marina Granlund höll i trådarna.
Stads- och Medeltidsmuseet. BNÖ hade nio berättarkvällar på Stads- och medeltidsmuseet. Bidrag
under vårterminen var: 8 000 kr från museet + 20 000 kr från Stockholms kulturförvaltning. Under
hösten fick vi 10 000 kr från museet.
Johan Theodorsson och Marina Granlund ledde verksamheten och bjöd varje kväll in ytterligare
berättare. Publiksiffror:
Våren (6 olika berättare, 4 olika tillfällen): 119 besökare, snitt 24 pers.
Hösten: (7 olika berättare, 5 olika tillfällen) 74 besökare, snitt 15 pers.
Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg skedde i Malmö arrangerad av Berättargruppen Ägir 7-9 mars.
Johan Theodorsson var där som BNÖ-representant och omvaldes till vice ordförande i BNS. Flera
andra BNÖ-medlemmar deltog under helgen.
Regionalt Berättarslam avgjordes 25 april på Kafé Klavér. Sex berättare tävlade. 50 i publiken.
Jonas Persson vann tävlingen och blev senare tvåa i SM i Alingsås 4 oktober på samma poäng som
vinnaren. MC var Pelle Olsson assisterad av Sara Eriksson.
Kulturnatten den 26 april. BNÖ berättade på både Stads- och Medeltidsmuseet. Det var välbesökt,
35 respektive 60 personer i publiken. BNÖ-berättare var: Björn Söderbäck, Marianne Engström, Johan
Theodorsson och Marina Granlund och de avlönades med 750 kr var. Pengarna kom från Stadsmuseet.
Berättarnas Torg, (tolfte sommaren) pågick under en vecka, 23-29 juni. Vi hade tre berättare per
kväll. 14 berättare (varav elva från BNÖ) underhöll publiken under de sju kvällarna.
Den totala publiksiffran var 597, vilket blir 85 i snitt räknat per kväll. Bidrag kom från Stockholms
kulturförvaltning 50 000 kr, ABF Stockholm 3500 kr och Mäster Olofsgårdens supporterklubb 2 000
kr. Ansvariga för BT var: Pelle Olsson, Marianne Engström, Johan Theodorsson och Karin Fabréus.

Va, är detta berättande?, en gränsöverskridande berättarkväll anordnades av BNÖ den 6 september
på Teater Pero. 15 personer berättade, dansade, sjöng, läste dikter, spelade musik och talade gibbrich.
Fullsatt - 50 personer. Ansvariga var Johan Theodorsson och Jörgen Bodner. Alla deltagare
arvoderades med 500 kr. Stockholms stad gav 10 000 kr i stöd för berättarkvällen.
Stockholms stadsarkiv. Under titeln Krigstidshistorier i magasinen berättade tre av BNÖs berättare,
Harleen Kalkat, Marina Granlund och Johan Theodorsson, under jord på Stadsarkivet på Arkivens dag
den 8 november. Det blev två fullsatta vandringsföreställningar med sammanlagt 70 i publiken.
Stadsarkivet arvoderade berättarna med 2 000 kr var.
Novemberglöd - en inspirationshelg om muntligt berättande anordnades på segelfartyget af
Chapman under två helgdagar 15-16 november. Kursledare var Johan Theodorsson, Marina Granlund,
Jörgen Bodner och Pelle Olsson. 14 personer deltog i kursen.
FEST-konferensen hölls i år i Sverige, närmare bestämt i Västerbotten under tre dagar i juni. örer och
det innebar att flera av BNÖs berättare var med och berättade både på bussarna mellan de tre orterna
och under inledningsdagen. En mycket lyckad konferens.
BNÖs berättare på festivaler. Många av BNÖs berättare har varit representerade på olika
berättarfestivaler runt om i landet och internationellt bla. Ljungby berättarfestival, Skellefteå
berättarfestival, Berättarfestivalen i Mannaminne, Helsingfors internationella berättarfestival, Beyond
the Border m.m.
Hemsidan www.berattarnat-ost.se
Jörgen Bodner 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.
Stockholm januari 2015
För styrelsen – Johan Theodorsson

