
   Gott Nytt År med Berättarnätet 
Öst 

  och många nya berättelser!  

Varmt välkommen till 
❖ Bokrelease 
❖ Berättarkväll 
❖ Årsmöte 

Agnes Rehn, svensk mästare i berättarslam! 

För en månad sedan vann Agnes med en ryslig historia över tre erfarna berättare 
och deras skarpa berättelser. 

  
Foto Jörgen Bodner 

Håll utkik efter mer att läsa från SM i berättarslam - Malmö 10 november - i en 
kommande rapport via föreningens hemsida. Där kommer också att finns 
information från medlemsmötet - en berättarföreställning om Stockholms blodbad, 
och en hel del annat. 
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Årets sista berättarkväll överraskade oss  

Pelle Olsson rapporterar om historier och platser. Om fängslande berättare, som 
avslutade berättaråret. 

  
Ida Junker, foto Olle Johansson 

Läs Pelles rapport på: 
- föreningens hemsida 
       https://berattarnat-ost.se/berattarkvall-december-2018/ 

Missa inte första berättarkvällen 2019 

När vi går till en berättarkväll vet vi inte vilka som kommer att berätta, men vi vet 
att berättelserna förändras med lyssnarna - till upplevelser vi inte ens anar - så 
som vårens berättarkvällar blev förträffliga, träffande, makalösa, grymma och 
omtumlande. Så som den första höstkvällen blev mycket sorglig, den andra fann 
olika färdsätt, den tredje förförde oss, och den fjärde kastade ut oss i världen. 

Kom med och skapa en magisk kväll tillsammans! 
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Bild Olle Johansson 

Onsdag 30 januari 19.00 - 21.00  
Under Kastanjen 
Kindstugatan 1, Gamla stan, Stockholm. 
Gå -, eller ta hissen en trappa ner. 
Medlemmar går in gratis.  
Andra betalar 50 kr kontant eller swishar. 

Läs mer:  
- föreningens kalendarium med karta 

http://berattarnat-ost.se/  
- föreningens FB 

http://facebook.com/berattarnatost  

Kom till bokrelease ”Vi gör vad vi kan” 

Liv i Sverige bjuder in alla intresserade till bokrelease för boken ”Vi gör vad i kan”, 
en bok av människor som arbetat med flyktingmottagande. I ett kapitel presenterar 
Karin Hultenheim Berättarnätet Östs arbete med muntliga berättarkurser för 
nyanlända:  

”Med hjälp av 2000-åriga fabler” 
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Program: Boken och Liv i Sverige presenteras. Och några som medverkar i boken 
berättar. Forskarna Malin Thor Tureby - Linköpings universitet och Jesper Johansson 
- Linnéuniversitetet, presenterar sin forskning om hur civilsamhället och staten 
historiskt sett förhållit sig till migrationen.  
Musik och förtäring. 
Tid: söndag 13 januari, 15 - cirka 17. 
Plats: St Paul, Stockholms Stadsmission, Mariatorget 10 
Pris: Det kostar inget att delta. 
Anmälan: Behövs inte, bara kom! 

Har gamla fabler något att säga oss idag? 

Det tyckte deltagarna när Karin Hultenheim berättade Aisopos fabler och 
diskuterade dem på  Kulturhuset Fanfaren i Farsta 29 november.  

�  
Foto Hans Schönning 

Fanfaren: ”Det blev en fin kväll i fablernas värld, och ja, vi har något att lära av 
Aisopos fabler. Tack Karin från Berättarnätet Öst! 

Minns ni den här? Vi upptäckte precis att vi kunde hela texten 🎼 🎼 🎼 ” 

- I Fablernas Värld signaturmelodi (med text)   

https://youtu.be/1NQsiKjxZX8 via @YouTube 

Välkommen till föreningens årsmöte 

Missa inte heller vårt årsmöte söndag 24 februari klockan 15.00 - 17.30. Vi kommer 
att vara i Tryckeriet på Mäster Olofsgården, Gamla Stan. Tryckeriet ligger på 
gatuplanet innanför stora porten.  

Se  
- föreningens kalendarium med karta 

http://berattarnat-ost.se/  
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När vi har gått igenom de traditionella årsmöteshandlingarna har vi en stund 
tillsammans för att diskutera vad vii vill göra framöver.  
  
Årsmöteshandlingarna publicerar vi allteftersom på:  

- föreningens hemsida 
http://berattarnat-ost.se/   

Hjälp oss sprida nyhetsbreven … 

--- så mycket du kan, så fler hittar till våra evenemang och det muntliga 
berättandet! Mejla det här brevet vidare till vänner, bekanta, släktingar, grannar, 
arbetskamrater, arbetsplatser, skolor, företag, föreningar, offentliga - och privata 
organisationer, ja ännu fler!  

Och tipsa dem att gå in på: 
- föreningens hemsida  

http://berattarnat-ost.se/  
klicka på rubriken ”Kontakta oss”,  
sedan ”Nyhetsbrev”  
och fylla i namn och mejladress. 

Hör gärna av dig! 

Är det något du vill diskutera med föreningens styrelse, en ny idé eller något du vill 
ändra på, tveka inte att gå in på hemsidan och klicka på ”Kontakta oss”, där finns 
våra kontaktuppgifter. Vår gemensamma mailadress är: styrelse@berattarnat-ost.se  

  
God Jul och Gott Nytt År!  
Karin Hultenheim 
Ordförande  

Hemsida: http://berattarnat-ost.se/   
Här kan du även se de senaste rubrikerna från  
Berättarnätet Sveriges hemsida,  
och välja vad du vill läsa. 
Facebook: http://facebook.com/berattarnatost
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