Berättarnätet Öst

brev i mars
2021

Våra evenemang är fortsatt beroende av situationen kring pandemin. Vi
planerar, och planerar om vårens verksamheter, allt efter situationens
förändring. Liksom berättarrörelsen i landet och världen söker vi digitala
lösningar för flera evenemang, och vi får inbjudningar från hela världen att
delta i berättande på digitala forum.
_________________________________________________________________

Fira Världsberättardagen 20 mars!
När dagen och natten är lika långa, när solen står lodrätt över jordens ekvator,
då är det som vanligt vårdagjämning och världsberättardag. Men allt är inte som
vanligt ännu. För första gången hyllar vi det muntliga berättandet digitalt. I år är
det globala temat ”New Beginnings”. Låt oss inspireras av ämnet och blicka
framåt!

Kerstin Reinholdsson, Världsberättardagem 2019

World Storytelling Day: https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day
1

Hur vill du berätta?
Digital berättarstund med BNÖ
Vi träffas via Zoom, lördagen 20 mars 15.00 – cirka 16.30
med en kort paus. Tillsammans kan vi vara sju berättare,
med var sin berättelse på högst sju minuter. Och vi kan
vara lika många som lyssnar.
Anmäl att du vill berätta eller att du vill lyssna till:
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se senast 18 mars.
Länken till berättarstunden får du via mejl dagen därpå
19 mars. Först till kvarn!
Ronit Koerner ringer in och ringer ut
vår träff!
Varmt välkommen!
Karin och Ronit
Förinspelad berättelse
Vill du spela in en berättelse på cirka sju minuter som vi visar
på vår hemsida och Facebook 20 mars?
Meddela ditt intresse till Karin info@berattarnat-ost.se
Vi har begränsat utrymme, så först till kvarn!
Berätta där du befinner dig
Berätta tillsammans med någon du har i din närhet 20 mars!
Ingen saknar berättelser, men saknar kanske någon som
stannar upp och lyssnar, någon som väntar när hen ger liv åt
sin berättelse. Lyssna och låt en medmänniska vara muntlig
berättare för en stund.
Skriv en rad
Skriv en rad eller två om vad du gör 20 mars, ta gärna
en bild och sänd till Karin info@berattarnat-ost.se under
dagen, eller veckan därpå. Sedan lägger vi in det på vår
hemsida och Facebook.
Du kan också kommentera direkt i vårt kommande inlägg
på Facebook.
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Scottish Storytelling Centre
bjuder in våra medlemmar till sitt Zoomevenemang för att fira Världsberättardagen
20 mars.
Framför en kort historia eller visa
på 5-7 minuter!
Anmäl dig here senast 10 mars!

https://scottishstorytellingcentre.online.red61.co.uk/event/913:3803/

BNÖ under Kulturnatten
Kulturnatten blir digital, och föreningen är
anmäld med ett förinspelat program, som
Jörgen Bodner och Johan Theodorsson
ansvarar för.
I slutet av mars får vi veta om programmet
kommer med i K-nattens sändningar.
Vi väntar med spänning på vad Jörgen och
Johan kommer att presentera!

Berättarkvällarna
Under våren har den ena berättarkvällen efter den andra ställts in i jämna steg
med att Stadsmuseet förlängt perioden då de håller stängt.
Nu åtetstår en berättarkväll som är planerad,
6 maj. Vi får se hur det går. Det skulle kännas
fint att avsluta säsongen på museet med att
äntligen träffas! Tiderna för hösten är klara,
och kommer i senare nyhetsbrev.
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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Stockholmsmästerskapen i Berättarslam
Det gäller att inte ge sig! Nu har vi fått ny tid för slammet på Stadsmuseet,
4 september!
Och vår längtan efter nästa tävling blir bara
större allteftersom tiden går. . .
Pelle Olsson och Anders Holmberg håller i
slammet och återkommer med information
när det närmar sig.
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms
stad och ABF Stockholm
Pelle Olsson, flerfaldig mästare

Berättande i landet
Här finns några evenemang där föreningens medlemmar kan delta - berätta och
lyssna - eller lyssna på redan inspelat berättande.
Berättarzoom
med Berättarnät Norr och Karin Ferry lördag
6 mars 14-16.00 på temat Hopp (eller valfritt).
Gäster från hela landet.
https://www.facebook.com/bnnorr/

Digitalt berättarkafé
med Solja Krapu-Kallio 23 mars
Berätta eller lyssna!
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustavarrangemang/kalenderhandelser/2021/mars/digitaltberattarcafe/

Ljungby
Ljungby berättarfestival
& Musik i Sagobygd
är flyttad till 13 – 15 augusti.
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Digital berättarföreställning
från 2 mars med Fabula Storytelling
”Helt sjukt!” Friska historier i sjuka tider.
Missa inte, du kan fortfarande se den
på Facebook Fabula Storytellings !

Digitalt berättat
med Ronit Koerner
Lyssna på hennes berättelse
om jätten på YouTube!
https://youtu.be/visGo6lCt0s

Föreningen
FEST, Federation for European Storytelling
Konferensen är flyttad till oktober!
Läs mer i FESTs senaste nyhetsbrev. Där finns
också inbjudningar till forum och symposium.
Har du inte anmält dig till FESTs nyhetsbrev, gör
det via deras hemsida https://fest-network.eu/ !

Berättarnätet Östs årsmöte
Tack alla nya och gamla medlemmar som kom till
vårt digitala årsmöte 21 februari och tog de
sedvanliga besluten vi behöver för att driva
föreningen under 2021. Efter mötet diskuterade
vi muntligt berättande på digitala forum.
Hugo Scherwin lämnade styrelsen och tackades
för sitt uppdrag som webbansvarig. Margareta
Lindvall Rolfhamre hälsades välkommen som ny
Årsmötet 2019

styrelsemedlem. Gunilla Cullemark lämnade valberedningen, och Kerttu Jokela
valdes in. Namn, poster och kontaktuppgifter till alla hittar du på föreningens
hemsida.
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Bli medlem i Berättarnätet Öst!
Om du inte är medlem i föreningen, bli det nu! Trots pandemin och inställda
evenemang återstår åtskilligt redan under första halvåret.
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.
Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro
11 08 32-3 och skriv ditt namn.
Sänd också ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se
med namn, postadress, e-post och gärna telefon*.

* Dina personuppgifter sparas inom föreningen enligt Dataskyddslagen .
På föreningens hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter.

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.
Hör av dig!
Har du frågor om Berättarnätet Öst, vill du diskutera något, testa en ny idé?
Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2021”. Där finns våra
kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är: info@berattarnat-ost.se .

Hälsningar i mars
Karin Hultenheim
Ordförande

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