Berättarnas torg
15:e sommaren

26 juni - 2 juli 2017

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

Djävla apa och andra djurberättelser
Johan Theodorsson, KG Malm, Maria Llerena

27 juni

Lagomnormala Riksförbundet
KG Malm, Pelle Olsson, Alf Engström

28 juni

Döden och andra oväntade slut
Saga Alexandersson, Bosse Almén, Marianne Engström

29 juni

Festliga fadäser och förfärliga förvecklingar
Johan Theodorsson, Marina Granlund, Saga Alexandersson

30 juni

Död, hopp och kärlek
Bosse Almén, Eva Andersson, Henrik Hallgren

1 juli

Blod, svett och dårar
Eva Andersson, Jörgen Bodner, Pelle Olsson

2 juli

Wow, vilken historia!
Marianne Engström, Bengt af Klintberg

Årets berättare 2017
Alf Engström. Stockholm. Cirka 5000
berättarframträdanden 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
Bengt af Klintberg. Lidingö. Folklivsforskare,
författare och radioprogramledare 1990-2005
för Folkminnen. Har samlat moderna
vandringssägner, "klintbergare", i böckerna
Råttan i pizzan, Den stulna njuren och
Glitterspray. Äntligen kommer han till
Berättarnas torg.
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
Eva Andersson. Fylleskog, Ryssby. Har
arbetat som berättarpedagog på Sagomuseet i
Ljungby. Numera pensionär men berättandet
frodas. På fullt förståelig skånska berättar Eva
småländska skrönor och sägner varvade med
otroligt osanna barndomsminnen från Lund.
evaorolf@yahoo.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

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
Marina Granlund. Tyresö. Firar 31 år som
scenberättare. Med natursagor och
skapelsemyter som favoritämnen driver hon
berättarprojekt i Sverige, Grekland & Indien.
Stockholmsmästare i Berättarslam 2016. Sitter
i styrelsen för BNÖ, BNS & FEST
www.sagoringen.com
Pelle Olsson. Klavreström. Författare och
sjuksköterska. Berättar mest om sina tre
hembygder; Härnösand, Stockholm och
Småland. Nordisk mästare i Berättarslam och
kanske svensk rekordhållare att leda
berättarkaféer. Arrangör för Berättarnas torg.
www.pelleolsson.se
Saga Alexanderson. Dannäs, Värnamo.
Bonnagräbba, fast förankrad i den småländska
myllan. Har insett att hennes namn kommit att
styra hennes liv. Berättelserna har smugit sig in
i en allt större del av hennes vardag.
Skolbibliotekarie som berättar gärna både om
det som hänt och inte hänt: livsberättelser,
sägner och folktro i hemtrakterna.
saga.alexanderson@gmail.com

Johan Theodorsson. Stockholm.
Scenberättare och pedagog som turnerar med
egna berättarföreställningar eller med
Musikteater Unna. Berättar gärna historiska
berättelser, folksagor, eller egna upplevelser.
Arrangör för Berättarnas torg.
www.berattare.se, www.musikteaterunna.se
Jörgen Bodner. Stockholm. Skådespelare,
regissör och talartränare. Blandar
egenupplevda påhitt med klassiska berättelser,
skevt vinklade. www.replikskiften.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
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

Berättarkvällar på Under
Kastanjen
alltid 19-21
21 sept, 17 okt, 8 nov, 6 dec

