Berättarnas torg
14:e sommaren

27 juni - 3 juli 2016

Brända tomten i Gamla stan
(hörnet Själagårdsgatan-Kindstugatan)
Kl 19.30-20.45 Fri entré
27 juni

Magiska möten
Johan Theodorsson, Sara Arámbula, Helén Dejke

28 juni

Då blev det spännande
Marianne Engström, Bosse Almén, Sara Arámbula

29 juni

Sanning och dårskap
Pelle Olsson, Marina Granlund, Henrik Hallgren

30 juni

Skenet bedrar
Bosse Almén, Kerstin Reinholdsson, Håkan Jäder

1 juli

Den mörka sidan av en solig dag
Johan Theodorsson, Mikael Thomasson, Harleen Kalkat

2 juli

Förskräckliga resor
Pelle Olsson, Mikael Thomasson, KG Malm

3 juli

Det var som själva fan!
KG Malm, Marianne Engström, Jörgen Bodner

Årets berättare 2016
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

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

Harleen Kalkat. Stockholm. Har bott på flera
ställen i landet. Skådespelare, teaterlärare och
sagoberättare. Tycker om såväl gamla sagor
som nya. Vill att hennes berättelser ska skapa
en känsla av närhet människor emellan.
www.harleen.se

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

Helén Dejke. Täby. Pedagog och berättare.
För barn blir det rim och ramsor och sagor, för
vuxna myter, legender och märkliga
nutidshistorier. Framträder på skolor, bibliotek,
berättarkvällar och festivaler. Hade under
många år sin fasta berättarscen på Kulturhuset
i Stockholm. helen@dejke.se
Henrik Hallgren. Stockholm. Berättare,
arkeolog och pedagog. Han trivs bäst i det
magiska gränslandet mellan forntid och nutid,
människa och natur, dröm och vakenhet. Läs
mer på: www.sagorochmyter.se,
www.lodyn.se,
www.detgronaskiftet.blogspot.com
Håkan Jäder. Ransäter. Skådespelare,
komiker, krönikör. 66-årig stockholmare som
sedan länge är bosatt i Värmland. Före detta
taxichauﬀör, sjöman och globetrotter. Pratar
gärna om möten, om det lilla livet som ibland
kan vara rätt stort. www.jadersteater.se
Johan Theodorsson. Stockholm.
Scenberättare och pedagog som turnerar med
egna berättarföreställningar. Ordförande i
Berättarnätet Sverige och BNÖ. Förra årets
Stockholmsmästare i Berättarslam.
Arrangör för Berättarnas torg
och Stockholmsberättelser
på Stadsmuseet. www.berattare.se

Marina Granlund. Tyresö. Firar 30 år som
scenberättare. Med natursagor och
skapelsemyter som favoritämnen driver hon
berättarprojekt i Sverige, Grekland & Indien.
Samarbetar med Stadsarkivet om Stockholms
världsarv. Stockholmsmästare i Berättarslam
2016. Sitter i styrelsen för BNÖ, BNS & FEST
www.sagoringen.com
Mikael Thomasson. Göteborg. Berättare och
pedagog. Sedan slutet av 1980-talet har han
arbetat med berättande både på scen och i
skola och förskola. Berättarpedagog på
Sagomuseet i Ljungby. Blandar gärna nutid
och tradition i sitt berättande.
mikael.thomasson@sagobygden.se
Pelle Olsson. Klavreström. Författare och
sjuksköterska. Berättar mest om sina tre
hembygder; Härnösand, Stockholm söderort
och Småland. Nordisk mästare i Berättarslam
och trea på norrländska mästerskapen i
marathon 1974. Arrangör för Berättarnas torg.
www.pelleolsson.se
Sara Arámbula. Skåne. Berättare,
jitterbuggare och före detta apotekare. Svensk
och nordisk mästare i Berättarslam 2009.
Bronsmedaljör i DM i kulstötning 1988, flickor
12 år. Berättar egna skrönor och ljuger
aldrig. www.arambula.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
Kerstin Reinholdsson. Sundbyberg.
Lapplänning av födsel och ohejdad vana.
Skådespelare, lajvare, musieansvarig för
Hemvärnsmuseet. Berättar gärna sagor, myter,
sägner från verkligheten, fantasin och allt
däremellan. Vill roa och oroa åhörarna.
kerstinreinholdsson@telia.com

Berättarkvällar på Kafé Klavér
(Rutger Fuchsgatan 5)
alltid 19-21
13/9, 6/10, 15/11, 7/12

