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Berättarnätet Öst  

brev i oktober 
år 2020 
 
 

 
 
Glöm inte boka biljetter till berättarkvällarna på Stadsmuseet!  
Även BNÖ-medlemmar måste boka.  
 
Berättarnätet Sveriges interimsstyrelse samlar in material om  
föreningen för arkivering. Se efter om du har något! 
 
_________________________________________________________________ 
 
 
 

Nästa berättarkväll på Stadsmuseet 5 november 
 
Nu har vi två berättarkvällar kvar innan jul, kvällar då vi får berätta, och lyssna  
på de där härliga muntliga historierna om Stockholm och resten av världen. 
 
 

  
Johan Theodorsson 1 oktober 

 
Till förra berättarkvällen, 1 oktober kom 15 personer, så det fanns gott om plats 
för att hålla avstånd till varandra i Sävenbomsalen.  
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På vår hemsida kan du läsa Pelle Olssons rapport om historierna som började 
med starköl och mellanöl och slutade med en hammare långt nere i jorden. 
https://berattarnat-ost.se/nya-harliga-berattelser/      

 
För att besökarna ska kunna hålla tillräckliga avstånd släpper museet bara in  
35 personer i lokalen. Observera, att även BNÖ-medlemmar därför måste boka 
biljetter. Femton platser är reserverade för BNÖ. 
 
Kvällar: Torsdagarna 5 november och 3 december 
Tid: 18.00 -19.50 
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Lokal: Sävenbomsalen (= Hörsalen, plan 2) 
Tillgänglighet: Rullstol 
T-bana: Slussen 
Inträde: 50 kr. Gratis för BNÖ-medlemmar - Men du måste boka biljett! 
Gå in på nedanstående länk, klicka på ”Köp biljett 50 kr” - sedan vidare -  
klicka på barn/ungdom som betalar 0 kr.  
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/11/05/berattarkvall-i-kallarstugan/  

Museets kafé: Öppet 
Om corona och ditt besök:  
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/  
Mer information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89 
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm 
 
 

Föreningen 
 
BNS,  
 
Berättarnätet Sverige efterlyser material om föreningen !!! 
_________________________________________________________________                                                                                                                                         
 
I samband med att interimsstyrelsen avslutar BNS som förening inventerar de 
material som finns att arkivera om BNS. De planerar att arkivera materialet på 
Riksarkivet och måste bedöma hur många hyllmeter som behövs.  
 
Du som har haft uppdrag i BNS, deltagit i verksamheter eller samarbetat med 
föreningen, titta efter om du har något material från den tiden. 
 

Har du skrivet eller digitalt material som innehåller 
uppgifter om BNS, även om bildandet av föreningen, 
kontakta interimsstyrelsens ordförande Marina 
Granlund marina.granlund@sagoringen.com så fort du 
kan. Saknar du färdigt material men har minnen, 
skriv ner dem! 
 
Marina diskuterar med Statens kulturråd om 
eventuella möjligheter till stöd av kostnaden.  

https://berattarnat-ost.se/nya-harliga-berattelser/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2020/11/05/berattarkvall-i-kallarstugan/
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/
mailto:marina.granlund@sagoringen.com
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FEST,  
 
Federation for European Storytelling 
 

Du som vill orientera dig om kommande möten, FESTs 
verksamheter och projekt, glöm inte anmäla dig till deras 
nyhetsbrev! Gå in på FESTs hemsida https://fest-network.eu/  
 

 
BNÖ,  
 
Om du inte vill ha våra nyhetsbrev  
 
Meddela oss genom nedanstående 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, vill du berätta med en liten grupp där du bor eller 
någon annanstans? Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 
2020”. Där finns våra kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är: 
info@berattarnat-ost.se  
 

 
 
Hälsningar i oktober 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 

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