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Berättarnätet Öst  

brev i augusti 
år 2020 
 
 

 
 

Berättarkvällarna startar igen på Stadsmuseet! 
Dessutom kan du berätta utomhus på museets gård  
och utomhus i Årsta. 
 
Nu när hösten närmar sig finns möjligheter att berätta både utomhus och 
inomhus - i centrala Stockholm eller i närområden - för publik eller för varandra. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Berättarstund i närområde 27 augusti 
 
Genom att minska antal deltagare i fysiska sammankomster och kollektiva resor 
har vi försökt göra det enklare för personer från riskgrupperna att delta i 
berättarevenemang. Vi har bjudit in till träffar i små grupper utomhus i de 
områden där medlemmarna bor, huvudsakligen på gång- eller cykelavstånd.  
 

 
Årsta Torgs amfiliknande utomhusteater, foto Stefan Estby 
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Under sommaren hade vi en berättarstund vid Årsta Torg för medlemmar som 
bor i Hägersten/Liljeholmen och näst intill. När även berättare från andra 
områden blev intresserade bjöd vi in alla medlemmar söder om tullarna och 
Slussen. Nu bjuder vi åter in alla från dessa områden, trots att det blir svårt för 
några att komma då avståndet blir långt.  
 
Dag: Torsdag 27 augusti  
Tid: 18.00 – cirka 19.30 
Plats: Årsta Torg 5, amfiteatern som ligger på kortsidan  

av huset till Årsta Folkets Hus/teater/Årsta bibliotek 
Tillgänglighet: Se bild, trappsteg mellan de översta raderna 
Ta sig dit: Gå eller cykla. Om du väljer att åka kollektivt, 
                        buss 160 – hållplats Årsta Torg,  
                        tvärbanan – hållplats Valla Torg 
Anmälan: Platsen vi träffas på är allmän utan möjlighet att boka. 

Vi behöver veta hur många vi blir. Om du tar med någon  
som vill lyssna, meddela även det. 

Inträde: Fritt 
Fika: köp i området eller ta med eget 
Kontakt: Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com 
 
 

Stockholmsberättelser på gården 5 september 
 

På Stadsmuseets gård kan du höra mer eller mindre sanna berättelser om 
staden. Berättarvärdarna Johan Theodorsson och Lena Lövdahl inleder med 
några berättelser som knyter an till Stockholm. Sedan kan alla som vill dela med 
sig av en kort berättelse inför publik - på max 5 minuter. 
 

 
Foto Stefan Estby 

mailto:k.a.b.hultenheim@telia.com
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”Stockholmsberättelser på gården” har framförts under två tidigare lördagar. 
Under den första fanns Stefan Estby i publiken, lyssnade och rapporterade: 
 
”Jag besökte Stadsmuseets gård lördagen den 15 augusti. Soligt och varmt. 
Perfekt väder för utomhusaktiviteter. Johan Theodorsson presenterade 
verksamheten och berättade bland annat om falskmyntare på 1500-talet. Lena 
Lövdahl spelade och sjöng samt berättade om Bellman och häxor. En föredömligt 
glest sittande publik, omkring 20 personer lyssnade intresserat.” 
 
Nästa lördag: 5 september 
Tid: 13.00 – 15.00 
Plats: Stockholms Stadsmuseums gård 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: Slussen 
Inträde: Fritt 
Fika: Museets pop up-kafé 
Mer information Stadsmuseet:  
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/08/15/stockholmsberattelser-pa-garden/ 

 
Stockholms Stadsmuseum i samarbete med Berättarnätet Öst 
 

 

Berättarkväll på Stadsmuseet 10 september 
 
Det är äntligen klart med berättarkvällar på museet under september och 
okotber. Då får vi berätta, och lyssna på ”Nya häftiga muntliga historier om 
Stockholm och resten av världen. Underhållande, överraskande och kanske 
lärorikt, men inte alltid sant.” 
 

 
 
För att besökarna ska kunna hålla avstånd till varandra släpper museet bara in ett 
begränsat antal i lokalen. Därför behöver även BNÖ-medlemmar anmäla sig vid 
museets informationsdisk. Separat utskick från BNÖ kommer. 
 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/08/15/stockholmsberattelser-pa-garden/
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Kvällar: Torsdagarna 10 september och 1 oktober  
Tid: 18.00 -19.50 
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Lokal: Sävenbomsalen (= Hörsalen, plan 2) 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: Slussen 
Inträde: 50 kr, fritt för BNÖ-medlemmar 
Museets kafé: Öppet 
Om corona och ditt besök:  
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/  
Mer information Stadsmuseet: 
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/09/10/berattarkvall-i-kallarstugan/  

Mer information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89 
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm 
 
 

Föreningen 
 
BNS, Berättarnätet Sveriges medlemsmöte 22 september 
 
Mötet för det avgörande beslutet om BNS framtid - förening eller nätverk – 
kommer att ske digitalt via zoom 22 september 18.00 – 20.00. Varje deltagande 
förening har en röst var. BNÖ kommer att delta vid mötet och innan dess 
diskutera frågan i styrelsen.   
 
Du som har frågor eller synpunkter kring BNS och medlemsmötet, kontakta Karin 
Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com så vi kan ta med dina synpunkter i 
bedömningen. Hör också av dig om du vill ha mer information eller om du vill 
delta på medlemsmötet.  
 
 
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  
 

https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/09/10/berattarkvall-i-kallarstugan/
mailto:k.a.b.hultenheim@telia.com
mailto:info@berattarnat-ost.se
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Augustihälsningar 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 

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

 

http://www.berattarnat-ost.se/
http://facebook.com/berattarnatost

