
 

”Ljug oss en sanning” bygger vidare på                                                

”Berättelser vid strandkanten”. 

 

 

 
Sommaren 2018 provade BNÖ att ta 4 erfarna berättare från vår förening ut till Stockholms skärgård. 

Och kontaktade några möjliga arrangörer som kunde ta emot oss för att tillsammans med oss ordna 

berättarföreställningar. Innehållande en bred och djup repertoar av olika berättelser; sagor, myter, 

skrönor och kloktokiga betraktelser. Allt utifrån våra olika framtoningar som berättare. Tänkvärt och 

berörande. För vuxna och familjepublik. Det gick hem som man säger och året därpå gjorde vi 10 

besök på en rad olika platser. På Arholma var vi tre gånger inom loppet av ett år… Bör tilläggas att 

förutom de fyra ursprungliga berättarna hade vi 4 till som gärna hoppade in och fyllde ut när någon av 

de första fick förhinder. Vi arbetar nu vidare för att utveckla vårt koncept, dels på de platser i 

skärgården vi då besökte, bygdegårdar och andra kulturhus. Nu vill vi också upp på landbacken! Vi 

bara måste fortsätta.   

 

Men Covid-19 har satt och fortsätter att sätta käppar i hjulet för oss alla.  

Otåligt väntar vi på klarsignal från myndigheter och från arrangörer som vill ses och samarbeta. 

2019 var vi vid varje tillfälle 4 berättare. Vi har valt att nu göra det möjlighet för intressenter att välja 

antal medverkande och vi fortsätter med inställningen att på alla sätt samverka med dessa för att på 

bästa sätt skräddarsy kommande evenemang. Vi erbjuder scenberättande med drivna artister. Kanske 

i kombination med cafésittning där vi efteråt kan leda berättarsamkväm med deltagande av de som 

kommit för att lyssna. Vi kan hålla kurs eller workshop med de som är sugna på att prova eller 

utveckla eget berättande. 

Kontakta oss genast för att diskutera och planera utifrån alla våra möjligheter! Låt oss vara väl 

förberedda när det blir möjligt att ses och höras på riktigt. 

Vill du boka eller veta mer, hör av dig! 

Jörgen Bodner, mobil: 0708 675 374, e-post jorbod52@gmail.com  
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