Berättarnätet Öst

sommarbrev

Fortsätt berätta tillsammans med andra som finns i
din närhet!
Det blev inget Berättarnas Torg
Efter mycket noggranna överväganden tog arrangörsgruppen Pelle Olsson, Johan
Theodorsson och Olle Johansson det sorgliga beslutet att
ställa in Berättarnas Torg, då det inte kunde genomföras
på ett säkert och tryggt sätt. Torgveckan skulle ha
genomförts 22-28 juni i samarbete med Mäster
Olofsgården, ABF Stockholm och Stockholms stad.
Läs mer: https://berattarnat-ost.se/bt2020-installt/
Berätta för varandra i sommar!
Under våren och de senaste månaderna har vi inom Berättarnätet Öst avvaktat
och hoppats på det ena berättarevenemanget efter det andra. Men vi har istället
behövt ställa in de etablerade evenemangen för att söka andra lösningar, som att
berätta för varandra i små grupper utomhus i områdena där vi bor –
huvudsakligen på gång- eller cykelavstånd.
I höst
Efter sommaren hoppas vi naturligtvis kunna återuppta våra ordinarie
evenemang, inte minst berättarkvällarna på Stadsmuseet. Nu är museet stängt
och öppnar 11 augusti. Vi avvaktar vad som händer på museet och i samhället
och återkommer när vi vet mer. Håll utkik på föreningens hemsida och Facebook!
__________________________________________________________________
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Berätta i området där du bor!
Under sommaren har vi många möjligheter att berätta utomhus. För att minska
antal deltagare i fysiska sammankomster, minska kollektivt resande och därmed
bidra till att personer i riskgrupperna kan delta, kan vi träffas i de områden där vi
bor. Om du bor i närheten av andra berättare eller intresserade, träffa några av
dem, och berätta för varandra!
Årsta Torg 10 juni
Vi bjöd in till en berättarstund i vårt närområde Hägersten/Liljeholmen och näst intill.

Eftersom vi inte visste vilka som skulle anmäla sig valde vi ingen plats innan, utan
kom därefter gemensamt fram till att träffas på Årsta Torgs amfiliknande
utomhusteater.

Karin Hultenheim

Stefan Estby

Kerttu Jokela

Vi blev fyra berättare med sju historier. Vi satt som i ring med tomma platser
emellan oss, och berättelserna avlöste varandra. När vi lyssnat diskuterade vi
tankarna som berättelserna väckt. Läs mer: https://berattarnat-ost.se/rapportfran-utomhusberattande-vid-arsta-torg-10-juni/
Årsta Torg 25 juni
Efter några veckor träffades vi åter på samma ställe. Till vår glädje var
medlemmar även från andra områden intresserade, så vi bjöd in alla medlemmar
som bor söder om Slussen och tullarna. Det innebar samtidigt att några fick svårt
att komma då avståndet blev långt. Men vi hoppas att berättarstunder startas i
fler områden.
Vi var sex personer som kom. Gunilla Cullemark, Jörgen Bodner, Stefan Estby och
Karin Hultenheim berättade. Som förra gången berättade vi utan annan publik,
och med för övrigt tomma bänkar. Vi befinner oss i en annorlunda tid då vi
värnar om tomma, istället för fyllda bänkar. Men vi fyllde minst sagt hela
amfiteatern med innehållet i våra berättelser.
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Där tog sommarlivet i fiskebyn plats. Både fiskarnas och prästernas gudar hann
predika för oss innan det blev isande kallt, och det bilande festsällskapet som
stannade till klev ut. Tunnklädda hjälpte de mannen som kört ner i det snöfyllda
diket. De lyfte helt enkelt bara upp hans bil. Sedan fylldes bänkarna med
statisterna från filminspelningen som gjordes på torget för nästan ett halvt sekel
sedan. Från tidigare årtusenden forsade sedan lerkrukan och mässingskrukan
fram på floden som slingrade sig mellan bänkarna. Och vi såg med egna ögon hur
mässingskrukan försökte dränka lerkrukan.
Mitt i allt detta hann vi också diskutera varandras berättelser och framföranden.
Berättelserna var så närvarande att vi tog de inre bilderna med oss och glömde
fotografera.
Under sommaren har vi ambitioner att bjuda in till fler berättarstunder i
området. Och hoppas samtidigt att ni som bor i andra områden också kommer
att träffas för att berätta tillsammans där ni bor.

Årsta Torgs amfiliknande utomhusteater

Dela med dig av det du gör!
Det är viktigare än någonsin att vi hittar former för att fortsätta berätta. Och det
är lika viktigt att vi fortsätter lyssna!
Informera oss andra om vad du gör, skriv några rader, ta några bilder om du vill,
eller spela in berättelser. Vi lägger in det i föreningens Facebook och berättar om
det i nästa nyhetsbrev. Tveka inte, det du gör är efterlängtat!
Kontakta Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com om du vill veta mer eller
diskutera idéer kring detta. Om du vill använda dig av föreningens Facebook,
sänd färdigt material till vår webbansvarige
Hugo Scherwin hugo.golem@gmail.com .

3

Marina berättar i Tyresö 15 juli
När det här skrivs återstår en kulturvandring med Marina Granlund genom
Stockholms Pilgrimscentrum i Tyresö. Marina berättar om sagoförfattarinnan
Helena Nyblom i Tyresö slottspark med omnejd. Läs mer på vår FB-sida:
facebook.com/berattarnatost

Föreningen
BNS, Berättarnätet Sverige
Mötet för det avgörande beslutet om BNS framtid - förening eller nätverk – är
preliminärt flyttat till september. Inbjudan med datum och tid kommer. Håll
utkik på vår hemsida och Facebook!
FEST, Federation for European Storytelling
Inbjudningarna till FESTs digitala möten kommer tyvärr med
mycket korta framförhållningar. Om du vill orientera dig om
kommande möten, FESTs verksamheter och projekt, gå in på
FESTs hemsida https://fest-network.eu/ Klicka på: News &
Events. På deras hemsida kan du också anmäla att du vill ha ”FEST Newsletter”.
FEST undersöker hur muntliga berättare använder berättande i undervisning:
”FEST, the Federation for European Storytelling, would like to know more about
the use of storytelling in teacher training and in education in Europe. Through the
survey below we want to detect needs, opportunities and collect good practice.
This information will be made available to storytellers, teachers & teacher
trainers in order to raise awareness of the potential of storytelling for education
and to raise the quality of its use for educational purposes.
You can participate in this survey by clicking the button below!
Don't hesitate to share this message with your members and network.
If you leave your contact details at the end of this survey we will keep you posted
about outcomes and results.”

Till undersökningen:
https://fest-network.eu/survey-applied-storytelling-in-education/

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev
Meddela oss genom nedanstående infoadress, ange namn och mejladress.

Hör gärna av dig!
Vill du diskutera med någon i Berättarnätet Östs styrelse, vill du testa en ny idé,
vill du berätta med en liten grupp där du bor eller någon annanstans? Vill du
berätta digitalt? Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”.
Där finns våra kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är:
info@berattarnat-ost.se
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Sommarhälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande

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