
Kom och lyssna på fantastiska berättelser i den magiska sommarnatten!

17:e sommaren i Gamla Stan, Stockholm

MÄSTER OLOFSGÅRDEN
SVARTMANGATAN 6, GAMLA STAN
(mellan Tyska Kyrkan och Stortorget)

Kl 19.30-20.45 Fri entré

24 JUNI ÄKTENSKAP OCH ANDRA FÖRBINDELSER
Johan Theodorsson, Henrik Hallgren, Agnes Rehn

25 JUNI BESVÄRLIGA MÄNNISKOR OCH DJUR
Pelle Olsson, Göran Hemberg, Irene Karlbom Häll

26 JUNI FRÅN VÄSTERBOTTEN TILL INDIEN
Alf Engström, Marina Granlund, Greger Ottosson

27 JUNI I STORMENS ÖGA
Greger Ottosson, Jörgen Bodner, Gunilla Cullemark

28 JUNI BÄSTA OCH VÄRSTA SLÄKTINGARNA
Johan Theodorsson, Maria Llerena, Anders Holmberg

29 JUNI FREUD I FARSTUN OCH ANDRA HISTORIER
KG Malm, Olle Johansson, Ida Junker

30 JUNI STOCKHOLMS UNDRE VÄRLD
Kerstin Reinholdsson, KG Malm, Pelle Olsson



Agnes Rehn, Stockholm
Ung berättare och sjuksköterska. Berättar helst om 
spännande sägner, knasiga historier eller sådant hon varit 
med om själv.>agnes.rehn@gmail.com>

Alf Engström,7Stockholm
Berättare sedan 1980. Mickelpriset - det svenska 
berättarpriset - 1998. Mest folksagor, nordisk och grekisk 
mytologi. Mycket för barn och äldregrupper. 
alf.engstrom50@gmail.com

Anders Holmberg,7Stockholm
Ganska nybliven stockholmare och egenföretagare med 
inriktning på inflytande och förändringsprocesser. Berättar 
gärna historier ur sitt liv, kryddat med absurditeter. Svensk 
mästare i Berättarslam 2017. 

Greger Ottosson, Umeå
Pensionerad berättare, folkmusiker och skådespelare. Och 
som han själv säger ” Jag berättar sanningen men 
verkligheten får ni hålla reda på, kära publik.” 
greger.otttosson@gmail.com

Gunilla Cullemark, Stockholm
En berättare där storytelling och skrivande går hand i hand. 
Hittar oftast på egna historier där sanning, påhitt och 
mittemellan blandas. www.gunillacullemark.se 

Göran Hemberg, Stockholm
Mickel-pristagare 2014. Försöker bli klar med en 
masteruppsats om poängen med muntligt berättande. 
Älskar att coacha vanliga människor att berätta sina 
ovanliga livshistorier. www.berattarsalonger.se

Henrik Hallgren, Lidingö
Berättare, naturpedagog och hednisk präst. Han har också 
en examen i arkeologi i bakfickan. Henrik berättar gärna 
berättelser ur mytologins och sagornas världar, särskilt 
historier som har existentiell och ekologisk 
anknytning.>www.henrikhallgren.nu

Irène Karlbom Häll, Eskilstuna
Svensk Mästare i Poetry Slam 1999 som idag jobbar med 
litteratur och berättande i Sörmland. Berättar historier ur 
verkliga livet, mer eller mindre sanna. 
irenekarlbomhall@gmail.com

Johan Theodorsson,7Stockholm
Johan Theodorsson.>Stockholm.>Scenberättare och 
pedagog som turnerar med>egna berättarföre- 
ställningar.>Driver berättarteatern Musikteater Unna. 
Berättar allt från historiska berättelser, folksagor, myter 
och egna upplevelser. Arrangör för Berättarnas torg. 
www.berattare.se>&>www.musikteaterunna.se

Jörgen Bodner,7Stockholm
Skådespelare, regissör och talartränare. Blandar 
egenupplevda påhitt med klassiska berättelser, skevt 
vinklade. www.replikskiften.com

Kerstin Reinholdsson, Sundbyberg
Lapplänning av födsel och ohejdad vana. Berättar gärna 
sagor, myter, sägner från verkligheten, fantasin och allt 
däremellan. Vill roa och oroa åhörarna. 
kerstinreinholdsson@telia.com 

Ida Junker, Stockholm
Haft berättandet som försörjning sedan 2001. Berättar, 
håller workshops och coachningar för alla, även företag. 
Fick Mickelpriset 2011. Ordförande i berättarkompaniet 
Fabula Storytelling sedan 2004. ida.junker@storytelling.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

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

Marina Granlund, Tyresö
”Tyresös Sagodrottning” - Scenberättare, 
skådespelerska och pedagog i estetiska läroprocesser. 
Håller berättarvandringar som lyfter>natur, historia och 
livsåskådningsfrågor. Ordförande i Berättarnätet 
Sverige www.berattarnatet.se> 
marina.granlund@sagoringen.com

Olle E. Johansson, Sollentuna
Trädgårdsnjutare, IT-konsult och amatörfotograf som i 
berättarvärlden njuter av att surfa ut på okända vatten 
och se vart berättelserna leder.>Tillhör 
arrangörsgruppen för Berättarnas torg. 

Pelle Olsson, Klavreström
Författare och sjuksköterska. Favoritmotiv är de tre 
hembygderna Härnösand, Stockholm och Småland. 
Svensk och nordisk mästare i Berättarslam. Arrangör för 
Berättarnas torg.>www.pelleolsson.se

Följ oss på Facebook för
att få information om alla
våra berättarevenemang!

@berattarnatost

Bli medlem och stöd vårt
arbete för muntligt 

berättande! 225 kr per år.

Berättarkvällar på 
Stadsmuseet varje månad 

hela hösten! Kolla kalendern 
på vår webb eller Facebook.


