Berättarnätet Öst

brev i februari

Välkommen till Berättarkvällarna, Årsmötet
och anmäl dig till Världsberättardagen!
Lite senare kommer information om Stockholms Regionala Berättarslam under
kulturnatten 18 april, och om Berättarnas torg 22 – 28 juni.
__________________________________________________________________

Vi ses på berättarkvällen 6 februari
Sedan hösten 2019 berättar vi på Stadsmuseet med ”nya häftiga muntliga
historier om Stockholm och resten av världen. Underhållande, överraskande
och kanske lärorikt, men inte alltid sant.”

Anders Holmberg i Källarstugan 17 oktober 2019

Publiken strömmar till varför biljetterna snabt blir utsålda, så även till den
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här kvällen. Men medlemmar i Berättarnätet Öst behöver inte beställa biljetter
utan kan gå direkt till Källarstugan. Kom senast 17.30 för att komma in. För er
som inte är medlemmar rekommenderar vi förköp i god tid via Stadsmuseet.
Kommande torsdagskvällar under våren 18.00 - 19.40:
6 februari, 5 mars, 2 april och 7 maj.
T-bana: Slussen
Entré: 50 kr, BNÖ-medlemmar gratis.
Mer info: 076-212 67 89
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/02/06/berattarkvallar-i-kallarstugan/

Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm

Fira Världsberättardagen 20 mars
på Världsbiblioteket med berättare från Berättarnätet Öst och Liv i Sverige.
När dagen och natten är lika långa, När solen står lodrätt över jordens ekvator,
då är det vårdagjämning och världsberättardag!

Kerstin Reinholdsson på Världsberättardagem 2019

Världsberättardagen, World Storytelling Day, är en global hyllning av konsten till
muntligt berättande. Dagen firas varje år, på norra halvklotet vid vårdagjämningen, på södra halvklotet vid höstdagjämningen. Människor samlas för att
berätta myter, sagor, historier ur livet, sjunga visor, framföra dikter eller berätta
egna påhittade historier.
Varje år har sitt eget tema, i år ”Voyage”: En lång resa som tar dig över gränser,
bort från civilisation, försörjning och det som är välkänt. En färd på sjön, i luften
eller genom rymden för att upptäcka något nytt eller komma i kontakt med
andra.

Vill du berätta?
Du som är medlem i Berättarnätet Öst, anmäl dig som berättare
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till Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com Tveka inte, först till kvarn!
Tillsammans kan vi vara 10 berättare från båda föreningarna med var sin
berättelse på max 10 minuter. Du som inte är medlem, kom och lyssna!
Fika, fritt inträde, ingen föranmälan
Tid: Vårdagjämningen, fredagen 20 mars 19 - cirka 21.
Mer information kommer om tid och innehåll.
Plats: Världsbiblioteket i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, Södermalm
Buss: 2, 57, 66
Berättarnätet Öst i samarbete med Världsbiblioteket och Liv i Sverige

Kom till föreningens årsmöte 23 februari
Här får du veta det mesta om Berättarnätet Öst när vi går igenom årsmöteshandlingarna, och när vi diskuterar vad vi vill göra framöver. Ett tillfälle för
nya och gamla medlemmar att att träffas. Vi har många frågor att ta del av
och diskutera tillsammans. Välkomna!
Fika, ingen föranmälan.

Årsmötet 2019

Tid: Söndag 23 februari klockan 15.00 - 17.30.
Plats: Tryckeriet på Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, Gamla Stan.
Tryckeriet ligger på gatuplanet till höger innanför stora porten.
Årsmöteshandlingarna publicerar vi allteftersom på föreningens hemsida
www.berattarnat-ost.se
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BNS årsmöte
Genom länken kan du ta del av de aktuella frågorna inom Berättarnätet Sverige
(BNS) och innehållet i BNS årsmötesdagar 14 - 15 februari. Det blir ett viktigt
årsmöte för landets gemensamma berättarrörelse. Hör av dig med synpunkter.
Jörgen Bodner kommer att vara Berättarnätet Östs representant vid mötet.
http://www.berattarnatet.se/2019/12/arsmote-och-medlemsmote-i-skelleftea14-15-februari-2020/

Hör gärna av dig
Vill du diskutera med någon i Berättarnätet Östs styrelse, om 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 info@berattarnat-ost.se

Om du inte vill ha nyhetsbreven
Meddela oss genom ovanstående infoadress, ange namn och mejladress.

Hälsningar i februari
Karin Hultenheim
Ordförande

Hemsida www.berattarnat-ost.se
Här kan du även se de senaste rubrikerna från
Berättarnätet Sveriges hemsida
och välja vad du vill läsa.
Facebook www.berattarnat-ost.se
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