Berättarnas torg
13:e sommaren

22-28 juni 2015

Brända Tomten i Gamla Stan
(hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan)
Kl 19.30-20.45 Fri entré
22 juni

Sagans musik och en gris
Johan Theodorsson, Marika Nasiell, Alf Engström

23 juni

Skuggor ur det förflutna
Marianne Engström, Bosse Almén, Christina Strömwall

24 juni

Stekt boaorm och andra goda djur
Christina Strömwall, Pelle Olsson, Jonas Persson

25 juni

Någon dag är den sista
Bosse Almén, Johan Theodorsson, Marina Granlund

26 juni

Mördare utanför dörren
Pelle Olsson, KG Malm, Harleen Kalkat

27 juni

Ruskiga resor, märkliga möten
KG Malm, Henrik Bergkvist, Maria Llerena

28 juni

Tills vi ses igen
Henrik Bergkvist, Marianne Engström, Jörgen Bodner

Årets berättare 2015
Alf Engström. Stockholm. Berättare med cirka
5000 framträdanden sedan 1980. Mickelpriset
- det svenska berättarpriset - 1998. Sägner,
svenska och ryska folksagor, Grimm och H C
Andersen, spökhistorier, nordisk och grekisk
mytologi står på repertoaren. Berättar mycket
på äldreboenden. alf.engstrom50@gmail.com
Bosse Almén. Stockholm. Berättare,
författare och guldsmed. Berättar bara
egna historier. Ett långt och händelserikt
liv, i med- och motgång, har gett honom en
stor samling fantastiska historier.
boalmen@gmail.com
Christina Strömwall. Skåne.
Berättare och bibliotekarie med ett
förflutet som pedagog. Repertoaren består
mest av egentillverkade berättelser från
verkliga livet. Hon anordnar regelbundet
berättarkvällar med temat Lögn eller Sanning, i
Kävlinge. christinastromwall.se
Harleen Kalkat. Stockholm. Har bott på flera
ställen i landet. Skådespelare, teaterlärare och
sagoberättare. Tycker om att berätta såväl
gamla sagor som nya. Vill att hennes
berättelser ska skapa en känsla av närhet
människor emellan. www.harleen.se
Henrik Bergkvist. Hässleholm. Musiklärare,
dramapedagog och tvåfaldig svensk mästare i
Berättarslam. Henrik berättar gärna om
vardagliga tillkortakommanden och
förtretligheter. Beskriver sig själv som "en
språkhumorist i en skittråkig förpackning".
henrikbergkvist.se
Johan Theodorsson. Stockholm.
Scenberättare och pedagog som turnerar med
egna berättarföreställningar. Ordförande i
Berättarnätet Sverige och BNÖ. Årets
Stockholmsmästare i Berättarslam. Arrangör
för Berättarnas torg och Stockholmsberättelser på Stadsmuseet. www.berattare.se
Jonas Persson. Knivsta. Berättare, ståuppare
och improvisatör med rötterna i Varberg.
Berättelserna kretsar kring livsberättelser från
70-talet. Från honom får vi höra historier om
Ullared, nakenbad och konstiga lärare. Jonas
är 2014 års Stockholmsmästare i Berättarslam.
jonas.persson@itbyggarna.se
KG Malm. Göteborg. Vissångare, berättare och
skådespelare. Känd från filmerna om
kommissarie Beck där KG haft rollen som lik.
Otyglad humanism, sund galenskap, vildvuxna
skrönor och polisonger.www.kgmalm.se

Jörgen Bodner. Stockholm.
Skådespelare, regissör och talartränare.
Blandar egenupplevda påhitt med klassiska
berättelser, skevt vinklade. Styrelsemedlem,
sekreterare (ständig?) och webansvarig i
Berättarnätet Öst. www.replikskiften.com
Maria Llerena. Stockholm. Artist i över 55 år.
Sångerska, dansös – salsapionjär i Sverige –
kompositör, konstnär. Berättar om sin egen
uppväxt på Kuba och ur de västafrikanska
slavarnas tradition, från vilka hon själv
härstammar. www.caramba.nu
Marianne Engström. Stockholm.
Uppvuxen med häxor, spöken och troll i de
östgötska skogarna. Berättare,
skådespelerska och röst/rörelsepedagog.
Favoriter är gamla sägner och myter men
också helt sanna episoder ur sitt eget liv.
Arrangör för Berättarnas torg.
marianne.engstrom2@gmail.com
Marika Nasiell. Stockholm. Skådespelare,
regissör, uttryckande konstterapeut.
Ger workshops, undervisar och leder berättaroch teaterprojekt. Berättelsen blir en spegel
med vars hjälp vi kan ta oss vidare i livets
snårskog. Arrangör för Nordiska Alba sommarsymposium i läkande berättande "Fröets
hemlighet" 2015. www.rummet.org
www.sverigealba.blogspot.se
Marina Granlund. Tyresös okrönta
sagodrottning. Skådespelerska.
Berättarpedagog. Grekiska myter, trädsagor
och folktro är favoritämnen. Driver
berättarprojekt i Sverige, Grekland & Indien.
Skapare av projektet ”Bibelberättelserna, vad
angår de mig!” på Stockholms pilgrimscenter.
Arrangör för Stockholmsberättelser på
Stadsmuseet. Sitter i styrelsen för BNÖ, BNS &
FEST www.sagoringen.com
Pelle Olsson. Klavreström. Författare och
sjuksköterska. Berättar helst om sig själv och
om andra bortglömda personer i
världshistorien. Tre gånger svensk och
två gånger nordisk mästare i Berättarslam.
Arrangör för Berättarnas torg.
www.pelleolsson.se

Berättarkvällar på Kafé Klavér
(Rutger Fuchsgatan 5)
alltid 19-21
17/9, 28/10, 12/11, 10/12

