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Berättarnätet Öst  

brev i mars 
 
 

 

 

Välkommen till Världsberättardagen, Berättar-
kvällarna, kurser och Berättarslam! 
 
 
Mer information kommer om kurser, Stockholms Regionala Berättarslam  
18 april, och om Berättarnas torg 22 – 28 juni. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 

Fira Världsberättardagen 20 mars    
 
På kvällen efter vårdagjämningens morgon firar vi Världsberättardagen på 
Världsbiblioteket med berättare från Berättarnätet Öst och Liv i Sverige!             
 

   
Världsberättardagen 2019. Ur foto av Jörgen Bodner 

 
Världsberättardagen är en global hyllning av konsten till det muntliga 
berättandet. Varje år har sitt eget tema, i år ”Voyage”: En lång resa som tar dig 
över gränser, bort från civilisation, försörjning och det som är välkänt. En färd på 
sjön, i luften eller genom rymden för att upptäcka något nytt eller komma i 
kontakt med andra. 
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Årets berättare - Stefan Estby, Marina Granlund, Anders Holmberg, Birgit 
Holmgren, Karin Hultenheim, Irene Karlbom Häll, Pelle Olsson, Kerstin 
Reinholdsson, Björn Söderbäck och Gunnar Thorsell - har tagit sig an årets 
spännande tema, och kommer att föra oss in i andra världar och tankar för att 
fira kvällen i en gemensam fest! Välkomna! 
 
Tid: Vårdagjämningen, fredagen 20 mars 19.00 - cirka 21.15.    
Plats: Världsbiblioteket (gatuplanet) i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40,  
           Södermalm 
Tillgänglighet: Rullstol, se bibliotekets hemsida för mer information 
Buss: 2, 57, 66 
Inträde: Fritt, ingen föranmälan 
Fika: Serveras 
 
Världsbiblioteket:  
https://www.solidaritetshuset.se/evenemang/fira-varldsberattardagen-pa-varldsbiblioteket  

World Storytelling Day:  
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day  
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Världsbiblioteket, Liv i Sverige och  
ABF Stockholm 
              
 

Vi ses på berättarkvällen 5 mars 
 
På torsdag berättar vi ”nya häftiga muntliga historier om Stockholm och resten 
av världen. Underhållande, överraskande och kanske lärorikt, men inte alltid helt 
sant.” 
 

  
Kerstin Reinholdsson i Sävenbomsalen 6 februari med ”När grodan blev en sill” 
Ur foto av Jörgen Bodner 
 
När vi berättar i Källarstugan blir biljetterna snabbt blir slutsålda. Men 
medlemmar i Berättarnätet Öst behöver inte beställa biljetter utan kan gå direkt 
till Källarstugan. Kom senast 17.30 för att komma in. För er som inte är 

https://www.solidaritetshuset.se/evenemang/fira-varldsberattardagen-pa-varldsbiblioteket
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day
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medlemmar rekommenderar vi förköp i god tid via Stadsmuseet. När vi berättar i 
en större lokal, Sävenbomsalen räcker biljetterna till alla. Håll utkik efter vilken 
lokal det blir! 
 
Kommande berättarkvällar under våren:  
Torsdagarna 5 mars, 2 april och 7 maj 18.00 - 19.40 
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: Slussen 
Inträde: 50 kr, fritt för BNÖ-medlemmar 
Biljetter: https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/03/05/berattarkvallar-i-

kallarstugan/  

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

Kurs i muntligt berättande ”Från huvudet till scenen” 
 
Workshop med Johan Theodorsson för alla som vill lära sig berätta på en scen. 
Nybörjare eller inte. Alla är välkomna. Du ska ta med dig en berättelse du tycker 
om. På workshopen utmanas både du som berättare och din berättelse. Målet är 
att din berättelse ska lämna ditt huvud och ta dig till scenen. 
 
Tid: 18 mars 17.15 - 21.30 
Plats: Kafé Ingenstans i Stureby 
Atal deltagare: Max 11 
Kostnad: 300 kr inklusive en matig vegansk wrap 
 

 
 
Läs mer: Från huvudet till scenen,   
Anmälan till: johan@berattarnat-ost.se  
 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/03/05/berattarkvallar-i-kallarstugan/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/03/05/berattarkvallar-i-kallarstugan/
https://berattarnat-ost.se/event/lar-dig-beratta/
mailto:johan@berattarnat-ost.se
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Stockholmsmästerskapen i Berättarslam 
 
Tiden närmar sig för vår galna och hisnande tävling där berättarna försöker 

överglänsa varandra med dråpliga sagor och skrönor. En tävling där publiken  

är domare. 

 

Vilka kommer att utmana den nuvarande mästaren Anders Holmberg? 

 
Tid: Kulturnatt Stockholm 18 april 19.00 - 21.30 
Plats: Stiftelsen Birkagården, Karlbergsvägen 86 B 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: S:t Eriksplan, buss: Norra Stationsgatan 
MC: Pelle Olsson 
Inträde: Fritt 
Birkagårdens kaffestuga: Öppen 
 
Berättarnätet Öst: https://berattarnat-ost.se/event/stockholms-kulturnatt-berattarslam/  

Kulturnatt Stockholm: https://stage.kulturnattstockholm.se/  
 
Vill du ha en reservplats om någon av de tävlande inte kan komma,  
anmäl dig till Pelle Olsson 076-212 67 89, pelle.olsson52@gmail.com     
 
I samarbete med Stiftelsen Birkagården och ABF Stockholm 
 

 
Aders Holmbeg under Stockholms Regionala Berättarslam 2019.  
Ur bild av Olle Johansson 

 
 

Föreningsnytt 
 
Berättarnätet Öst 
Tack alla nya och gamla medlemmar som kom till Berättarnätet Östs årsmöte  
23 februari och tillsammans förde diskussionena framåt. Marina Granlund 
lämnade styrelsen och tackades för många års insatser. Hugo Scherwin hälsades 

https://berattarnat-ost.se/event/stockholms-kulturnatt-berattarslam/
https://stage.kulturnattstockholm.se/
mailto:pelle.olsson52@gmail.com
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välkommen som ny styrelsemedlem. Olle Johansson tackades för sitt uppdrag 
som webbansvarig. Ida Junker och Gunilla Cullemark utsågs till valberedning. 
Namn, poster och kontaktuppgifter till alla hittar du snart på föreninngens 
hemsida. 
 
Där hittar du också föreningens policy för personuppgifter enligt dataskydds-
förordnigen, föreningens miljöpolicy samt arbetsmiljöpolicy för hot, övergrepp 
och sexuella trakasserier. 
 
Berättarnätet Sverige 
Under Berättarnätet Sveriges (BNS) årsmötesdagar 14 - 15 februari togs ett 
preliminärt beslut om nedläggning av BNS som förening för att istället bilda ett 
nätverk utan styrelse. Det avgörande beslutet - förening eller nätverk - tas vid 
medlemsmötet i Ljungby under festivalen, lördagen 13 juni. Öppen scen kommer 
att finnas för medlemmarna. Mer information kommer. 
 
 

Hör gärna av dig! 
 
Vill du diskutera med någon i Berättarnätet Östs styrelse, om en ny idé eller 
något du vill ändra på, tveka inte att gå in på hemsidan och klicka på ”Kontakta 
oss”. Där finns våra kontaktuppgifter. 
 
Vår gemensamma mejladress är: info@berattarnat-ost.se  
 

Om du inte vill ha nyhetsbreven  
Meddela oss genom ovanstående infoadress, ange namn och mejl.  
 
Hälsningar i mars  
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 
 

Hemsida: www.berattarnat-ost.se  
Här kan du även se de senaste rubrikerna från  
Berättarnätet Sveriges hemsida,  
och välja vad du vill läsa. 
Facebook: facebook.com/berattarnatost  

 

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

