Berättarnätet Öst

brev i december
år 2020

Berättarnätet Öst tackar för året som snart har gått – tack berättare, lyssnare,
samarbetspartners och intresserade!
Vi önskar ett Bättre Nytt År för muntligt berättande!
_________________________________________________________________

Ställer in och ställer om
Under året har vi ställt in många evenemang oavsett hur långt vi kommit i
planeringen. För flera av dem har vi haft en lång framförhållning, engagerat
berättare och samarbetspartners och skapat förväntningar hos lyssnare. Vi
har färdigställt information som vi snabbt fått återkalla från publicering. Även
mindre, lokalt berättande har ställts in.
Men vi ser fram emot när vi åter kan berätta i
fysiska möten. Och vi gör nya planer, skapar
nya samarbeten och söker nya ekonomiska stöd
under tiden. Allt för att vara beredda att under
nästa år successivt avgöra möjligheterna att
genomföra Berättarkvällarna, Berättarslammet,
Världsberättardagen, Berättarnas Torg,
Skärgårdsberättandet och det Lokala
berättandet.
Nästa år kommer Kulturnatt Stockholm att bli
digital. Och vi kommer att genomföra någon eller några av våra egna verksamheter digitalt. Så som vi gjorde för att upprätthålla vårt berättande med
julberättelser i slutet av året.
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LYSSNA PÅ JULBERÄTTELSERNA!
Om du har missat våra julberättelser kan
du fortfarande lyssna via:
hemsidan https://berattarnat-ost.se/lyssna-pajulberattelser-dar-du-ar/
eller FB, med publicering 21 december
facebook.com/berattarnatost

Ställ fram fika och lyssna på berättarna
Pelle Olsson, Stefan Estby och
Marina Granlund.

Åter inställda berättarkvällar
Stadsmuseet är fortsatt stängt och alla program
är inställda till och med 15 mars.
Det inneär att berättarkvällarna, torsdagarna
21 januari, 4 februari och 4 mars ställs in,
Information Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/omcoronaviruset-och-ditt-besok/

Information Berättarnätet Öst:
076-212 67 89
Johan Theodorsson

Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm

Föreningen
Meddela din nya mejladress!
Glöm inte informera oss när du byter.
info@berattarnat-ost.se

Om du inte vill ha våra infobrev
Meddela oss genom ovanstående infoadress.
Ange namn och mejladress.
2

Vad tycker du?
Har du synpunkter på berättaråret 2020 som du vill dela med dig av, eller har
du synpunkter inför 2021? Kontakta föreningens styrelse. Gå in på hemsidan
och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”. Där finns våra kontaktuppgifter.
Vår gemensamma mejladress är: info@berattarnat-ost.se

Nyårshälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande

Hemsida: www.berattarnat-ost.se
Facebook: facebook.com/berattarnatost
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