Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2015
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 2015 96 betalande
medlemmar plus en (1) ungdom. En uppgång med sju sedan förra årsskiftet. Medlemsavgiften var
under året 225 kr.
Årsmötet 2015 hölls den 15 februari på Svartmangatan 6. 13 medlemmar deltog.
Till styrelsen valdes som ordförande Johan Theodorsson (omval), kassör Pelle Olsson (omval) och
sekreterare & webbansvarig Jörgen Bodner (omval). Övriga ledamöter: Marina Granlund (omval),
Marianne Engström (omval), Jonas Persson (nyval) och Karin Hultenheim (nyval).
Revisor: Björn Söderbäck (omval)
Valberedning: Karin Fabréus (nyval) & Kerstin Reinholdsson (nyval)
Knytkalas följde på årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen hade tio möten under 2015.
På Kafé Klavér, arrangerade föreningen för femte året, trettonde totalt, nio berättarkvällar med tio
berättare i snitt per kväll. Dessa kvällar lockade sammanlagt 263 besökare, ett snitt på 29, vilket är en
nedgång jämfört med 2014 på Klavér.
Kafévärdar var Bosse Almén (kontaktperson), Lisa Killander Braun, Marianne Engström och Pelle
Olsson.
Hyran 625 kr per kväll täcktes av bidrag från ABF. Inträdesavgiften var 50 kr för icke medlemmar,
vilket gav föreningskassan ett tillskott på 5256 kr under året, en minskning från året innan.
Arrangemanget fortsätter under 2016 med samma arbetsgrupp.
Världsberättardagen firades den 19 mars på Livrustkammaren. Ett 10-tal berättare från BNÖ
underhöll under två timmar. 35 personer lyssnade. Temat var Önskningar. Marianne Engström höll i
trådarna.
Stadsmuséet. BNÖ berättade vid tre tillfällen i Stadsmuseets visningslägenheter, Stuckatören och
Barnrikehuset samt i Svartbrödraklostret. Vi hade 62 besökare totalt. Muséet stödde projektet med
7500 kr. Johan Theodorsson och Marina Granlund ledde verksamheten och bjöd in ytterligare en
berättare per kväll: Helen Dejke, Harleen Kalkat och Marianne Engström.
Stockholmsmagi och medlemsfest. 26/8 anordnade BNÖ en berättarkväll och medlemsfest. Drygt 30
personer lyssnade till 6 berättare. Det avslutades med öppen scen.
Stockholms stadsarkiv. BNÖs berättare, Harleen Kalkat, Marina Granlund och Johan Theodorsson,
berättade Krigstidshistorier, under jord på Stadsarkivet den 12/9. Det blev två fullsatta
vandringsföreställningar med sammanlagt 50 i publiken. Stadsarkivet stödde projektet med 4000 kr.
Stockholms stads kulturförvaltning stödde Stadsmuseet, Stockholmsmagi och Stockholms
stadsarkiv med 21 000 kr.
Kafé Ny Gemenskap. Fyra personer ur styrelsen har också var och en för sig framträtt ideellt på två
av stadens kaféer för hemlösa som drivs av Ny Gemenskap. Sammanlagt 10 korta berättarprogram har
genomförts under hösten och kommer att fortsätta 2016.
Livrustkammaren. Ett nytt museisamarbete är med Livrustrutkammaren. Vi arrangerade där
världsberättardagen 2015 och kommer att göra sammalunda 2016. Detta har i sin tur lett till att några
av föreningens berättare har fått egna arvoderade berättarföreställningar i museet. Ett exempel bland
många hur ideellt arbete i föreningen kan leda till betalda uppdrag.
Berättarnätet Sveriges årsmöteshelg anordnades 13-15/3, i huvudsak av BNÖs ordförande Johan
Theodorsson och sekreterare Jörgen Bodner + andra styrelsemedlemmar och med hjälp av Fabula och
Berättarlabbet. Som arrangörer sökte Jörgen och Johan stöd av Stockholms kulturförvaltning. Detta

beviljades med 30 000:- för arrangemangets genomförande. Ett massivt arbete lades ned på detta och
Johan och Jörgen arvoderades med 5400 kr vardera. En ”världsberättare” Jan Blake från England, med
rötter i Karibien och Västafrika var inbjuden och hade workshop med både ungdomar på St Eriks
gymnasium och för BNS berättare. Hon gav också en välbesökt berättarföreställning med 90 i
publiken. Årsmötesförhandlingarna hölls i Vårby gård.
Ett världsminne blir berättelser. Under det gångna året har några av våra berättare lett och deltagit i
projektet ”Ett världsminne blir berättelser” med ekonomiskt bidrag från Kulturbryggan. Under tre
veckors tid har berättarna tillsammans med forskare/arkivarier från Stadsarkivet jobbat med att ta fram
berättelser ur Stockholms 2,5 miljoner byggnadsritningar. Målet är att berättelserna ska bli både
föreställningar och utställningar på Stadsarkivet och därför har även två konstnärer varit delaktiga i
projektet. Projektet var ett samarbete med Stadsarkivet och stöddes av Kulturbryggan med 100 000 kr.
Stadsarkivet stod för lokaler och personal.
Regionalt Berättarslam avgjordes under Kulturnatten 25/4. En monumental succé. 8 berättare
tävlade. 160 i publiken under tre olika sittningar, många fick vända i dörren. Johan Theodorsson vann
tävlingen och blev senare trea i SM på Mannaminne 19/9 och Pelle Olsson blev tvåa. MC var Pelle
Olsson assisterad av Marianne Engström.
Berättarnas Torg, (trettonde sommaren) pågick under en vecka, 22-28 juni. Vi hade tre berättare per
kväll. 13 berättare (varav tio från BNÖ) underhöll publiken under de sju kvällarna.
Den totala publiksiffran var 619, vilket blir 88 i snitt räknat per kväll. Bidrag kom från Stockholms
kulturförvaltning 50 000 kr och ABF Stockholm 3500 kr. Ansvariga för BT var: Pelle Olsson,
Marianne Engström och Johan Theodorsson samt med hjälp av Karin Fabréus.
FEST-konferensen hölls i år i Grekland. BNÖ var representerat av Johan Theodorsson i egenskap av
ordförande i BNS och Marina Granlund, som är med i styrelsen för FEST.
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.
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 februari 2016
För styrelsen – Johan Theodorsson

