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Berättarnätet Öst  

brev i maj 
2021 
 
 

 
 
Under våren och sommaren erbjuder Berättarnätet Öst evenemang både  
genom digitala möten och verkliga möten utomhus. Vi uppmärksammar  
också andra organisationers evenemang där vi kan delta. 
 
I nästa nyhetsbrev tar vi upp Berättarnas Torg 28 juni – 4 juli och Ljug oss en 
sanning. Till hösten räknar vi med att genomföra Stockholmsmästerskapet i 
Berättarslam och Berättarkvällarna på Stadsmuseet.  
 
________________________________________________________________ 
 
 

En kort historia 
 
Det blev inte bara en historia för kulturnatten, utan en historia för BNÖ och det 
muntliga berättandet, när Jörgen Bodner och Johan Theodorsson presenterade 
”En kort historia” under Kulturnatt Stockholm 24 april.  
 

 
 
Redan inledningsvis förmedlar de vad muntliga berättelser är, vad de kan handla 
om, vad BNÖ är, och vad föreningen gör.  
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De berättar en saga och driver med framförandet utan närvarande publik.  
Och de har fått lysande respons från lyssnarna! 
 
Om du missade filmen under kulturnatten kan du se den här 
https://youtu.be/cdWiGUbJbCQ  
 
 

Lokal Berättarstund digtalt 
 
Vi återupptar våra lokala berättarstunder, med första träffen på Zoom. Du som 
bor i Hägersten/Liljeholmen och vill berätta eller lyssna, välkommen att anmäla 
dig! Vi kan vara högst sju berättare med var sin berättelse på högst sju minuter. 
Meddela om du vill berätta eller lyssna. Ställ fram fika och var med! 
 

Tid: Onsdag 26 maj 18.00 – 19.30 med kort paus 
Plats: Zoom 
Kostnad: Ingen 
 
Anmäl dig senast 24 maj till:  
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se  

Dagen därpå får du två länkar till 
berättarstunden via mejl. 
 

Meddela också om du vill ha hjälp med den digitala tekniken.       
 
 

Lokal Berättarstund utomhus 
 
Under sommarsäsongen flyttar vi ut de lokala berättarstunderna i Hägersten-
/Liljeholmen. Du som bor i området och vill berätta eller lyssna, välkommen att 
anmäla dig!  
 
Första gången ses vi i Teaterparken på Hägerstensåsen. Vi träffas vid 
amfiteaterns scen innan vi väljer bänkar för kvällen. Teatern är en allmän plats 
som vi kommer att dela med andra besökare. Men den är stor och rymmer flera 
aktiviteter samtidigt. 
 

Tid: Onsdag 9 juni 18.00 – cirka 19.15 
Plats: Teaterparken 
Kostnad: Ingen 
Fika: Köp på vägen eller ta med eget 
 
Anmäl dig senast 7 juni till:  
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se  

 
Komma dit: Gå, cykla, ta bilen  
eller kanske ett kollektivt färdmedel.  
T-bana: Telefonplan eller Hägerstensåsen.               

https://youtu.be/cdWiGUbJbCQ
mailto:info@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
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Introduktion till BNÖ 
och den muntliga berättarrörelsen 
 
Vill du veta mer om Berättarnätet Öst och berättarrörelsen i landet? Var med  
på vår introduktionsträff med Karin! Alla är välkomna - du som ännu inte är 
medlem, och du som redan är medlem, oavsett hur länge du varit det. Du som 
har varit med en längre tid, delta gärna med dina erfarenheter. Och tipsa någon 
som inte vet att vi finns!  
 
Du får veta mer om våra verksamheter, hur du kommer in i dem och hur du kan 
komma igång med ditt eget berättande. Vi tar upp olika former av berättande 
och gör en enkel övning.  
 
Foto från ett av Stockholmsmästerskapen i Berättarslam 

Tid: Onsdag 2 juni 18.00 – 19.30 med kort paus 
Plats: Zoom 
Kostnad: Ingen 
Ställ fram fika och var med! 
 
Anmäl dig senast 31 maj till:  
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se  
Dagen därpå får du två länkar till introduktionen 
via mejl. 
 

Meddela om du vill ha hjälp med den digitala tekniken. 
 
 

Händer i regionen  
och i landet 
 
Här finns flera evenemang där föreningens medlemmar kan delta både genom 
att berätta och lyssna.  
 
 
Digitalt berättarkafé  
 

med Liv i Sverige, i samarbete med Timmer-
mansgården och ABF Stockholm på Zoom. 
Tisdag 18 maj 18.30-20.30 
Insläpp från 18.15, ingen föranmälan 
Ordfördelare är Gunnar Thorsell 
 
Läs mer på Timmermansgårdens hemsida 
http://www.timmermansgarden.se/?p=4281 

 
Klicka på den här länken i god tid för att komma in 
https://us02web.zoom.us/j/dIGITALT?pwd=N3RGNFMwSTlWN0d1d2g0c2syaTR2dz09 

Hör av dig till Pelle Olsson 076-212 67 89 om du är osäker på tekniken! 

mailto:info@berattarnat-ost.se
http://www.timmermansgarden.se/?p=4281
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/88681532560?pwd%3DN3RGNFMwSTlWN0d1d2g0c2syaTR2dz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3Pr5TVtcta6uTa0aiZAHhU
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Digital berättarkväll 
 

med ALBA Sverige (Allians för läkande berät-
tande) söndagen/pingstdagen 23 maj 19.00. 
 
ALBA Allians för läkande berättande i Norden 
https://www.facebook.com/groups/110873212257996/  

 
Ronit Koerner är värdinna. Meddela henne om 
du vill berätta, med titel och längd, eller om du 
vill lyssna koernerronit@gmail.com, så får du 
länken dagarna innan berättarkvällen.  
Temat är fritt. 

 
 
Berättarrazzia 
 

med Fabula Storytelling i Sinnenas Trädgård,  
invid Vasaparken, tisdag 1 juni 18.00.  
Fritt inträde! 
 

En kavalkad av historier från Berättarrazziorna 
med berättarna Agnes Branting, Marina Granlund, 
Peter Hagberg, Göran Hemberg, Ida Junker, Björn 
Söderbäck och Mikael Öberg.  

 

Läs mer om evenemanget på Fabulas hemsida  
https://storytelling.se/fabulaberattarscen/  

 
 
Digital scenkonst  
 

genom Studiefrämjandet i Stockholms län. 
Inspirationsföreläsning och samtal om digital 
scenkonst med Fredrik Lundqvist – Teaterchef 
4:e teatern. Fredag 14 juni 18.00 på Zoom 

 
  Föreläsningen är kostnadsfri, men föranmälan krävs  
  till hugo.rojgard@studieframjandet.se 

 
”Under förra året fick 4:e Teatern likt många andra ställa om sin verksamhet för att 
fungera med pandemins restriktioner. Lösningen blev det som brukar kallas för digital 
scenkonst. Resultatet blev något nytt och spännande som nu vidareutvecklas.”  
 
”Under 45 + 45 minuter kommer bland annat dessa frågor att lyftas. Kanske har du 
någon fråga till Fredrik?  
 
Anmäl gärna att du vill delta/lyssna genom att mejla moderator Hugo Röjgård 
hugo.rojgard@studieframjandet.se så tar vi upp era frågor i samtalet.” 
 

Mer om 4:e teatern  

https://www.facebook.com/groups/110873212257996/
mailto:koernerronit@gmail.com
https://storytelling.se/fabulaberattarscen/
mailto:hugo.rojgard@studieframjandet.se
mailto:hugo.rojgard@studieframjandet.se
https://one-lnk.com/x1e7xj9gHLB5xc6zNM3MelRhBykYgd4X8C688PqAUw4Nk9_uKLHdNLAN3yVvFQJVyLTQBj9h5cJTVeXV3P9cVehuw/x1e-fnAJkDawJuA451hv190xZyAaC7-Ax_Mlu27DBQn-522wBihcQ2k8u-yxjIHscJ3Ze2aLASVngL-ShvrNS8nEMrMhHP0R3GhY7UPiO4BC5mRktxNvmJBNWxuHvYCrYm5qG_F6_0LtyN6MuO_a3msOrHwdI1Jny1WjOMxggiWjzpUJrjind2hdXomd3TXmSc_7qLv_kbqTtETHSBJG1m7BL7wjYjiXgO7GMDPwbjZrKg/x1e4yan9PGUA3jeYe61QVSaZQ/
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Universitetskurs 
 

”Muntligt berättande för kulturell och social 
hållbarhet” är en fristående distanskurs på  
7,5 poäng som startar 2022. 
Den är ett samarbete mellan Institutionen för 
kultur- och medievetenskaper vid Umeå 
universitet och Nordiskt Berättarcentrum. 

 

Kursen presenterades i programmet som sändes fredagen 23 april 
http://p4dela.sverigesradio.se/?id=24083   

 
Mer information finns på Nordiskt Berättarcentrums hemsida 
https://vasterbottensteatern.se/nordiskt-
berattarcentrum/verksamhet/universitetskurs-i-muntligt-berattande/  

 
 

Föreningen 
 
 
Federation for European Storytelling 
 

 
Sista anmälningsdagen till 
Konferensen är 30 juni! 
 
Här finns information, rabatter och 
anmälningshandlingar 

https://fest-network.eu/the-conference/  

 
 
Du som deltar på konferensen, och är medlem i BNÖ, kan söka vårt bidrag till 
resan på 500 kr. Kontakta oss på info@berattarnat-ost.se  
 

 
Digitalt symposium 9 - 10 juni  
om berättarens professionalisering 
 

Läs mer på FESTs hemsida  
https://fest-network.eu/ ! 
 

 
 
Berättarnätet Sverige 

 
”Hösten 2020 ombildades vi - Berättarnätet Sverige - från riksorganisation till Nätverk 
utan central styrelse och ekonomi. Inget är ändrat med målsättningen att verka för det 
muntliga berättandet med alla de olika arrangemang berättargrupper och berättare i 
landet redan gör. Här på Facebook-sidan fortsätter vi alla att informera om och bjuda in 
till olika berättar-aktiviteter som är aktuella https://sv-se.facebook.com/berattarnatet 

http://p4dela.sverigesradio.se/?id=24083
https://vasterbottensteatern.se/nordiskt-berattarcentrum/verksamhet/universitetskurs-i-muntligt-berattande/
https://vasterbottensteatern.se/nordiskt-berattarcentrum/verksamhet/universitetskurs-i-muntligt-berattande/
https://fest-network.eu/the-conference/
mailto:info@berattarnat-ost.se
https://fest-network.eu/
https://sv-se.facebook.com/berattarnatet
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En ny hemsida byggs nu där vi vill uppdatera 
Kontakt-listan med alla berättargrupper, berättare 
med flera och se till att aktuella länkar till er finns 
med. De som söker efter berättar-arrangemang, 
berättare och berättarprojekt, berättarkurser och 
dylikt ska kunna finna er på era egna webbsidor eller 
via sociala medier. Återkommer med mer 
information.                                                
 
Vi hörs snart, medan vi fortsätter att virka och hitta 
på berättelser, arrangerar berättarmöten på nätet. 
 

/Floria Brand (hemsidebyggare) samt Marinella Rolfart, Berättarnät Norrköping, som fått 
i uppdrag att bygga ny hemsida.” 

 
 
 
Bli medlem i Berättarnätet Öst! 
 
Stöd föreningen och den muntliga berättarrörelsen genom att bli medlem.  
Trots pandemin har vi åtskilligt att erbjuda under året.  
 
Som medlem i föreningen får du möjlighet att berätta, lyssna och träffa andra 
intresserade.  
 

 
Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro  
11 08 32-3 och skriv ditt namn. 

Sänd också ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se  

med namn, postadress, e-post och gärna telefon*.  
 

*  Dina personuppgifter sparas inom föreningen enligt Dataskyddslagen.  
På föreningens hemsida kan du läsa mer om hur vi behandlar dina uppgifter. 

 
 
 
BNÖ på Facebook 
 

Gilla oss och gör egna inlägg!  
Nu behöver du inte ha BNÖ-access för inläggen.  
Det räcker att du har ett Facebook-konto. 
 

 
 
Meddela din nya mejladress! 
Glöm inte informera oss när du byter. 
info@berattarnat-ost.se  
 

Om du inte vill ha våra nyhetsbrev  
Meddela oss genom ovanstående infoadress.  
Ange namn och mejladress.  

mailto:medlem@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
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Vad tycker du? 
 
Har du frågor om Berättarnätet Öst, vill du diskutera med någon i föreningens 
styrelse, vill du testa en ny idé? Vi har styrelsemöte en gång per månad, nästa  
är torsdag 17 juni.  
 
Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”. Där finns våra 
kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är info@berattarnat-ost.se  
 

 
 
Hälsningar i maj 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 

 

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

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

