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Berättarnätet Öst  

brev i maj 
 
 

 
 

Nu hoppas vi på Berättarnas Torg, vidare att kunna 
berätta där vi bor och ett nytt digitalt forum! 
 
   
I sommar 
Förutom Berättarnas Torg pågår planeringar inför berättarnas deltagande i några 
andra publika sommarevenemang. Men det är ännu ovisst om de kommer att 
kunna genomföras. Samtidigt kan vi skapa andra sammanhang där vi kan berätta 
för varandra. Det behöver inte vara inför publik. Vi återkommer med information 
allteftersom. 
 
I höst 
Vi är glada över att en ny berättarkurs ”Berättandets hemligheter - teknik och 
tillämpning” med kursledaren Anders Holmberg startar under hösten. Och vi ser 
fram emot nya berättarkvällar i höst. Så får vi se om det blir möjligt att ta del av 
några nya Berättelser vid strandkanten med Jörgen Bodner och deltagande 
berättare. Vi återkommer när vi vet mer.  
 
Digitala lösningar 
Att berätta digitalt är annorlunda än att berätta i fysiska möten. Men det finns 
möjligheter att använda digitala lösningar som komplement i situationer vi inte 
kan träffas fysiskt.  
 
__________________________________________________________________ 
 
 

Berättarnas Torg 
 
Förberedelserna inför Berättarnas Torg 22 – 28 juni är i full gång. Arbetsgruppen 
för torgveckan hanterar praktiska lösningar, och väntar besked från polisen i 
börja av juni. Vi återkommer med information. Håll utkik på föreningens hemsida 
och Facebook! 
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Berätta i området där du bor 
 
Det är viktigare än någonsin att vi fortsätter berätta, låter andra lyssna på våra 
favoritberättelser och hittar på nya - inte minst utifrån dagens situation.  
 
Inför sommaren får vi många möjligheter att berätta utomhus. För att minska 
antal deltagare i fysiska sammankomster, minska resande och bidra till att 
personer i riskgrupperna kan delta kan vi träffas utomhus i områdena där vi bor. 
Om du bor i närheten av andra berättare eller intresserade, träffa några av dem, 
berätta för varandra eller en liten publik. 
 
Informera oss andra om vad ni gör, ta några bilder eller spela in berättelser. Vi 
lägger in dem i föreningens Facebook och berättar om dem i nästa nyhetsbrev. 
Om ni vill bjuda in varandra genom föreningen lägger vi in träffen i föreningens 
kalendarium. Tveka inte, ditt berättande är efterlängtat!  
 
Kontakta Karin Hultenheim k.a.b.hultenheim@telia.com om ni vill veta mer eller 
diskutera idéer kring detta. Om ni vill använda er av föreningens kalendarium 
eller Facebook, sänd färdigt material till vår webbansvarige Hugo Scherwin 
hugo.golem@gmail.com . 
 
 

Delta i digitalt forum med FEST (Federation for 
European Storytelling) redan imorgon 
 
FEST bjuder in till forum om EUs program för internationellt samarbete och 
utbyte inom utbildning för ungdom och idrott (Erasmus) och muntligt 
berättande. 
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Mötet är öppet för alla medlemmar i BNÖ. Delta genom länken: 
https://fest-network.eu/event/fest-online-forum-2-applied-storytelling-in-the-
corona-crisis-2/  
 
Inbjudningarna till FESTs digitala möten har tyvärr kommit med mycket kort 
framförhållning. 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. 
 

 

Föreningsnytt 
 
Berättarnätet Sverige 
Det avgörande beslutet om BNS framtid - förening eller nätverk – planerades till 
medlemsmötet i Ljungby under festivalen, lördagen 13 juni. Eftersom festivalen 
är inställd kommer ny inbjudan till digitalt möte, datum och tid.  
 
Digitala lösningar genom ABF 
Om du vill använda digitala lösningar i ditt berättande och vill ha vägledning kan 
du få det genom ABF. Det gäller även studiecirklar som kan genomföras digitalt. 
Se länken från ABF. De hjälper till med både digitala möten och digitala 
studiecirklar: https://www.abf.se/folkbildning-i-coronatider/  
 

Om du inte vill ha nyhetsbreven  
Meddela oss genom nedanstående infoadress, ange namn och mejl.  
 

 

Hör gärna av dig! 
 
Vill du diskutera med någon i Berättarnätet Östs styrelse, vill du testa en ny idé, 
vill du dela med dig av en berättelse eller dela med dig av vad du gör under 
nuvarande situation, 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  
 

 
Hälsningar inför månadsskiftet  
Karin Hultenheim  
Ordförande 
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Hemsida: www.berattarnat-ost.se  
Facebook: facebook.com/berattarnatost  
 

 

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

