Berättarnätet Öst

brev i november
år 2020

Berätta inför julen med BNÖ - sänd din berättelse till oss senast
10 december!
_________________________________________________________________

Inställd berättarkväll på Stadsmuseet 3 december
Museet är stängt tills vidare och alla
program är inställda året ut.
Arbetsgruppen för berättarkvällarna
hoppas nästa års kvällar kan genomföras
som planerat, torsdagarna 21 januari,
4 februari, 4 mars, 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

Julberättelser med BNÖ
Nu när våra fysiska träffar åter ställs in söker vi andra väga för vårt berättande.
Du som är medlem i föreningen, spela in en kort berättelse med ljud och bild.
Du behöver inte använda någon professionell inspelningsteknik. Använd det du
har möjlighet till, mobil, dator eller surfplatta. Huvudsaken är att vi kan ta del av
varandras historier. Vi lägger in dem på vår hemsida och FB-sida.
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Berättelsens längd: Max fyra minuter
Sänd inspelningen till: Hugo Scherwin
hugo.golem@gmail.com

med kopia till Karin Hultenheim
info@berattarnat-ost.se

Sänd den senast:

Torsdag 10 december

Föreningen
Årsmöte 2021
Berättarnätet Öst kommer att ha årsmöte söndag 21 februari 15.00 – 17.30. På
grund av pandemin planerar vi att genomföra även det digitalt och använda oss
av Zoom. Inbjudan med länk till mötet kommer senare. Även länk om hur man
laddar ner Zoom kommer. Årsmöteshandlingarna finns på vår hemsida 14 dagar
innan mötet.

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.

Hör gärna av dig!
Har du frågor om Berättarnätet Öst, vill du diskutera med någon
i föreningens styrelse, vill du testa en ny idé? 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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Hälsningar i advent
Karin Hultenheim
Ordförande

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