Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2016
Berättarnätet Öst (nedan BNÖ) vänder sig till alla i Stockholm med omnejd som är intresserade av
muntligt berättande, både som lyssnare och berättare.
Medlemsantalet var 91 vid slutet av 2016, varav åtta ungdomsmedlemmar. Två medlemmar har
avlidit under året. Förra året vid samma tid var vi 97 medlemmar.
Medlemsavgiften, 225 kr, har varit oförändrad under året.
Årsmötet 2016 hölls den 21 februari på Svartmangatan 6 (som tillhör Mäster Olofsgården). 11
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) Harleen Kalkat (nyval) och Karin Hultenheim
(omval). Revisor: Björn Söderbäck (omval)
Valberedning: Karin Fabréus (omval) & Kerstin Reinholdsson (omval). Jonas Persson avgick ur
styrelsen.
Knytkalas följde som vanligt på årsmötesförhandlingarna.
Styrelsen hade tio möten under 2016.
På Kafé Klavér, arrangerades för sjätte året, det 14:e totalt, nio berättarkvällar med drygt elva
berättare i snitt per kväll. Dessa kvällar lockade sammanlagt 335 besökare, ett snitt på 37, vilket är det
tredje bästa publiksiffran någonsin. Kafévärdar var Bosse Almén, Lisa Killander Braun, Marianne
Engström och Pelle Olsson. Hyran, 800 kr per kväll, täcktes av bidrag från ABF Stockholm.
Inträdesavgiften var 50 kr för icke medlemmar, vilket gav föreningskassan ett tillskott på 6700 kr
under året, en stark ökning jämfört med 2015. Arrangemanget fortsätter under 2017 med samma
arbetsgrupp på Café Under Kastanjen.
Världsberättardagen firades den 20 mars, för andra gången på Livrustkammaren. Elva berättare från
BNÖ underhöll under drygt två timmar. 29 personer lyssnade. Temat var Starka kvinnor. Marianne
Engström höll i trådarna. Även 2017 kommer BNÖ att berätta där på världsberättardagen.
Livrustkammaren. Som en följd av BNÖ:s samarbete med museet har Johan Theodorsson (30 jan)
och Marianne (6 feb) haft varsin berättarkväll där med armeniska folksagor i samarbete med
armeniska ambassaden.
Stadsmuseet har varit stängt och vi har inte haft någon annan verksamhet i samarbete med dem.
Regionalt Berättarslam avgjordes på Kafé Klavér 16 april. Pelle Olsson var MC assisterad av
Marianne Engström. Marina Granlund blev Stockholmsmästare bland de fyra tävlande. 40 personer i
publiken. Marina kom sedan trea på SM i Berättaslam i Kävlinge 29 okt.
Berättarnas Torg, 14:e sommaren, pågick 27 juni – 3 juli med tre berättare per kväll. 14 berättare
(varav elva från BNÖ) underhöll publiken under de sju kvällarna. Den totala publiksiffran var 649,
vilket blir 93 i snitt 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.
Kamratstöd. Karin Hultenheim har samlat en grupp på fyra medlemmar, för att stötta varandras
muntliga berättande. Gruppen träffades fem gånger, huvudsakligen på Lärgården,
Tullgårdsgatan. Träffarna fortsätter 2017. Förhoppningen är att nya grupper ska tillkomma.
Projekt för interkulturellt berättande.
Språkcafé Karin initierade och inledde projektet, som språkledare för elever vid åtta träffar vid
ABF/SFI citys språkcaféer under slutet av april – slutet av juni. Totalt femton elever från olika
länder och världsdelar deltog.

Introduktion i muntligt berättande. Under höstterminen började ytterligare personer, som
studerade vid ABF/SFI city, i projektet. Karin träffade dem tolv halvdagar i SFI:s lokaler.
Inledningsvis deltog tio personer, varav några slutade på grund av sina arbetstider. Sju unga
kvinnor fortsatte. De fick introduktion i grunderna för muntligt berättande och 6 december
presenterade de tillsammans med Karin en föreställning i SFI:s lokaler med berättelser från sina
hemländer Kina, Iran, Mongoliet och England. Med hjälp av Karin hade de översatt berättelserna
till svenska. Ett 20-tal personer satt i publiken. Karin har beviljats 3000 kr från BNÖ och 50 000
kr från Stockholms Kulturförvaltning för en fortsättning under 2017.
Två berättarkurser för medlemmar har hållits i ABF-huset på Sveavägen. Jörgen Bodner och
Marina Granlund ledde den första kursen under helgen 21-22 maj med fem deltagare. Pelle Olsson och
Johan Theodorsson var kurslärare 22-23 oktober för sju elever. Kursavgiften var bara 200 kronor för
de två heldagarna (inklusive fika) och kursledarna fick 3000 kr var. ABF bjöd på lokalhyran och
föreningen stod för arvodena.
Ungdomsberättande. Den 30 maj framträdde nio teaterelever från St Eriks gymnasium med egna
berättelser på Kafé Klaver. Det var en frivillig kulmen på ett undervisningsblock där Johan
Theodorsson och Jörgen Bodner, tillsammans med teaterlärare och svensklärare, samlats kring att leda
scenframställningsämnet under fem veckor på temat muntligt berättande. Ett 40-tal utgjorde publik.
Ny Gemenskaps kaféer för hemlösa. Marianne Engström, Johan Theodorsson och Pelle Olsson har
framträtt sammanlagt 13 gånger, var och en för sig, på Blecktornsgränd och Birger Jarlsgatan.
Skansen. Marianne Engström har under året berättat ett antal gånger i olika miljöer och skepnader
för både barn och vuxna.
BNÖ på Fabulafestivalen 7-8 oktober i ABF-huset. Jörgen Bodner ledde berättandet under
fredagseftermiddagen på scenen Storycorner. BNÖ-berättare som deltog var Johan Theodorsson,
Marina Granlund, Björn Söderbäck, Catarina Abelli, Harleen Kalkat, Alf Engström och Marianne
Engström. Inbjudna att medverka var också fyra ungdomar från St Eriks scengymnasium. På
lördagskvällen höll Jörgen i Öppen scen med många deltagare från BNÖ och BNS. Samt ytterligare
villiga berättare. Berättelserna hörseltolkades.
Hemsidan www.berattarnat-ost.se. Jörgen Bodner har varit fortsatt ansvarig och även skickat ut
nyhetsbrev om BNÖ:s evenemang med jämna mellanrum. En arbetsgrupp bestående av Jörgen, Karin
H., Johan Th. och Olle Johasson har diskuterat hur man kan göra hemsidan bättre.
Berättarsamarbeten utanför Stockholm.
I Växjö driver Pelle Olsson sedan fyra år en berättarscen på Café Fontaine. Jörgen Bodner (2015) och
Johan Theodorsson (sept. 2016) har varit där som gästberättare. Under 2107 ska Marianne Engström
delta. Publiksiffrorna ligger runt 30.
Skellefteå berättarfestival 18 -24 april. BNÖ-medlemmarna Karin Fabréus och Kerttu Jokela reste upp
som publik. På Berättarnätet Sveriges (BNS) årsmöte omvaldes Johan Theodorsson till ordförande.
Ljungby berättarfestival 16 -19 juni. Deltog gjorde BNÖ-medlemmarna Maria Llerena , Göran
Hemberg och Pelle Olsson (som bland annat blev Kronobergsmästare i Berättarslam).
FEST-konferensen (Feredation of European Storytelling) hölls i år i Paris 1- 4 april. Marina Granlund
deltog i egenskap av i styrelsemedlem för FEST.
Berättarfestival i Bolzano, Italien och Amsterdams internationella festival. Johan deltog som berättare.
Indien. Marina Granlund har haft flera berättaruppträdanden under sina vistelser i landet under året.

Stockholm/ Klavreström januari 2017, för styrelsen – Pelle Olsson

