Berättarnätet Öst

brev i januari
2021

Vi inleder verksamhetsåret digitalt med föreningens årsmöte 21 februari och
Världsberättardagen 20 mars. Och vi är inbjudna till ett globalt berättarkafé i
februari!
_________________________________________________________________

Vi håller igång,
och fortsätter se fram emot att berätta i fysiska möten. Men under våren är våra
evenemang beroende av situationen kring pandemin. Vi följer förändringen och
planerar därefter för Berättarkvällarna, Berättarslammet, Berättarnas Torg och
Skärgårdsberättande (Ljug oss en sanning). Samtidigt berättar vi digitalt på
Världsberättardagen och Kulturnatt Stockholm. Och vi skapar nya digitala former
för den här tiden.

Världsberättardagen 20 mars
Det är snart två år sedan vi firade Världsberättardagen på Världsbiblioteket.
Förra årets spännande program i samarbete med andra aktörer fick vi ställa in.
Världsberättardagen, World Storytelling Day, är
en global hyllning till det muntliga berättandet.
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 ”New Beginnings”.
Kerstin Reinholdsson
Världsberättardagem 2019
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Vill du vara med?
Våra planer är ännu inte färdiga. Men vi kommer att mötas digitalt för
att berätta tillsammans någon gång under lördagen 20 mars, kanske
publicera förinspelade berättelser om det finns intresse för det. Vi
återkommer med inbjudan.
Du som är medlem i Berättarnätet Öst och redan nu vet att du vill berätta eller
vara med och planera, kontakta Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com
World Storytelling Day:
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day

Stockholmsmästerskapen i Berättarslam
Vi minns den här numera traditionella bilden för vår galna tävling i muntligt
berättande där publiken är domare.
Som du vet ställdes förra årets tävling in. Hur
det blir i år är ännu osäkert. Inför årets tävling
har föreningen kommit överens med Stockholms
Stadsmuseum om att genomföra Slammet där
och har ett preliminärt datum 27 mars. Pelle
Olsson och Anders Holmberg håller i
kontakterna och överenskommelserna med
museet, och återkommer med information om
hur det går.
Pelle Olsson, flerfaldig mästare

Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm

Berättarkvällarna
Stadsmuseet är stängt till 15 mars. Vi återkommer med information om de återstående
berättarkvällarna som ännu är planerade till
1 april och 6 maj.
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
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Globalt berättarkafé
Vill du komma i kontakt med andra
berättare från hela världen?
Suzanne Whitby (Österrike) håller
i träffarna på ett digitalt café där
berättare träffas, berättar och
utbyter erfarenheter utifrån olika
teman en gång per månad.
Läs Mer: https://www.eventbrite.co.uk/e/storytellers-exchange-tickets-136952872729

Föreningen
FEST, Federation for European Storytelling
Du som vill orientera dig om kommande möten, verksamheter
och projekt, glöm inte anmäla dig till FESTs nyhetsbrev! Gå in på
deras hemsida https://fest-network.eu/

Kom till Berättarnätet Östs årsmöte
21 februari 15.00 – 17.30!
I år ses vi för första gången på ett
digitalt årsmöte. Men du får som
vanligt veta det mesta om
föreningen.
Ett tillfälle för nya och gamla
medlemmar att träffas.
Årsmötet 2019

Här finns allt du behöver veta inför mötet
Anmäl att du vill vara med till Pelle Olsson pelle.olsson52@gmail.com
senast 20 februari.
Han släpper in dig 15 minuter innan mötet börjar via den här länken
https://us02web.zoom.us/j/86909855267?pwd=cGcrNXF1c1Z
MaHpLTGlSdXlGK1hYQT09

eller via mötets ID: 86909855267
och Lösenord: cGcrNXF1c1ZMaHpLTGlSdXlGK1hYQT09
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Motioner ska vara inne senast 7 februari.
På vår hemsida finnas möteshandlingarna: dagordningen, verksamhetsberättelsen, den ekonomiska berättelsen, revisionsberättelsen, verksamhetsplanen, budgeten och valberedningens förslag www.berattarnat-ost.se
Om du saknar Zoom kan du ladda ner en gratisversion
Download Center - Zoom

Ta med fika och kom till mötet,
du är varmt välkommen!
Styrelsen

Bli medlem i Berättarnätet Öst!
Som medlem i föreningen får du möjlighet att delta i många sammanhang för att
berätta och träffa andra intresserade. Som medlem stöder du också föreningens
evenemang och den muntliga berättarrörelsen.
Vill du vara medlem i Berättarnätet Öst 2021
sätter du in 225 kr på föreningens plusgiro
11 08 32-3 och skriver ditt namn.
Sänd också ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se
med namn, postadress, e-post och gärna telefon*.
* Vi sparar dina personuppgifter enligt Dataskyddslagen, General Data Protection
Regulation GDPR. Du kan när som helst begära att vi redovisar vilka uppgifter som
finns registrerade om dig, eller få dem raderade när du inte längre vill ha kontakt
med oss. På föreningens hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter.

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

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

Vad tycker du?
Har du frågor om Berättarnätet Öst, vill du diskutera med någon
i föreningens styrelse, vill du testa en ny idé? Gå in på hemsidan
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och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”. Där finns våra kontaktuppgifter.
Vår gemensamma mejladress är: info@berattarnat-ost.se

Vinterhälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande

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