Berättarnätet Öst

brev juni/juli
2021

Våra verksamheter kommer successivt tillbaka i verkliga livet, och vi startar med
Berättarnas Torg som följs av lokala Berättarstunder. Samtidigt erbjuder ”Ljug
mig en sanning” evenemang till kulturaktöarer i regionen, läs mer och boka!
________________________________________________________________

Berättarnas Torg är tillbaka!

”Efter förra årets påtvingade uppehåll kör vi nu för 18:e sommaren med
berättar-föreställningar under bar himmel.

Tid: Från måndag 28 juni till söndag 4 juli
Varje kväll mellan 19.30 och 21.00
Plats: Numera Mäster Olofsgårdens innergård
Svartmangatan 6 i Gamla stan
Fika: Kafé Ingenstans har servering på gården
Inträde: Fritt med frivillig kollekt
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Högst 50 personer per kväll släpps in (om inte restriktionerna ändras) så det är
bäst att komma i god tid.”
/ Vi ses! / Pelle
Läs mer om kvällarna och berättarna
berattarnat-ost.se och
https://www.facebook.com/berattarnastorg/

Berättarnätet Öst i samarbete med Mäster Olofsgården och ABF Stockholm

Ljug mig en sanning tar emot bokningar!
Verksamheten började i Stockholms skärgård
och fortsätter på landbacken.
”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.”
Vill du boka eller veta mer, hör av dig till
Jörgen Bodner
mobil: 0708 675 374
e-post: jorbod52@gmail.com
”Ljug mig en sanning” bygger vidare på ”Berättelser vid strandkanten”. Läs mer
om verksamheten, hur den började, hur konceptet utvecklades trots pandemin.
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/05/Bygdeg%C3%A5rdserbj-2-1.pdf

Berättarstunder i Hägersten/Liljeholmen
Om du bor i närheten av andra berättare eller lyssnare, träffa några av dem och
berätta för varandra, skapa lokala Berättarstunder! Vill du veta mer om hur det
fungerar i Hägersten/Liljeholmen eller diskutera hur du skulle kunna göra där du
bor, kontakta Karin Hultenheim.
Under våren har berättare i Hägersten/Liljeholmen träffats två gånger via Zoom.
Under sommaren håller vi träffarna utomhus. Vi har bokat två tillfällen, men
kommer att välja platser senare. Då finns Teaterparken på Hägerstensåsen och
Vintervikens Trädgård som alternativ.
Du som bor i området och vill lyssna eller berätta, kanske diskutera ett upplägg
eller önskar respons på din berättelse, välkommen att anmäla dig!
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Tider: Onsdagarna 7 juli och 18 augusti
18.00 – cirka 19.15
Plats: Se ovan
Kostnad: Ingen
Fika: Ja, men hur, beror på var vi träffas
Anmäl dig senast dagen innan till:
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se
Komma dit: Gå, cykla, ta bilen eller kanske ett kollektivt färdmedel.
Du får vägbeskrivning vid anmälan.
Berättarnätet Öst i samarbete med ABF Stockholm

När myggan kom till världen
Inför Världsberättardagen spelade Kerstin Reinholdsson in en berättelse utifrån
temat New Beginnings. Då hade vi tyvärr inte löst hur skulle visa filmen. Nu ligger
den äntligen på YouTube!
Det är ingen risk att berättelsen ”När myggan
kom till världen” har hunnit bli inaktuell,
tvärtom. Innehållet kan bli en riktig plåga
under de närmste månaderna.
Lyssna:
https://www.youtube.com/watch?v=nwh9pgbi6ok

Händer i regionen och i landet
Här finns flera evenemang där föreningens medlemmar kan delta.

Upplev Stockholm
Ska du genomföra kulturevenemang i sommar?
Nu kan det synas på ny sajt!
Stockholms stad lanserar ett kalendarium med
aktiviteter i stan på den nya webbplatsen
Upplev Stockholm: Upplev Stockholm
Kulturförvaltningens evenemangsavdelning ansvarar för att samla in material till
sidan. Om du vill veta mer och anmäla intresse,
kontakta evenemangsavdelningen@stockholm.se
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Familjeföreställning

med Kerstin Reinholdsson
på Vaxholms Fästnings Museum
3 och 29 juli 1700
Fabler, sagor, jättar och troll
Vandring med berättelser på kastellet

Läs mer www.kalart-craft.com
http://www.vaxholmsfastning.se/

Kal Art & Craft i samarbete med Vaxholms Fästnings Museum

Fabula Storytelling
med Storydox - Sant på Scen
”Tycker du om historier? Vill du lära dig mer
om hur man blir en bra berättare? Talar du
meänkieli eller något av de samiska språken?
Då har du chansen att delta i Storydox nya
berättarprojekt!”
Läs mer https://storytelling.se/berattelser-sokes-pameankieli-och-samiska/

Skellefteå Berättarfestival
18-24 oktober
Vad du hittills behöver veta utifrån hur
aktiv du vill vara
Gå in och läs för att se vad du redan nu
kan/behöver anmäla dig till
https://vasterbottensteatern.se/berattarfestivalen/
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Föreningen
Bli medlem i
Berättarnätet Öst!
Stöd föreningen och den muntliga berättarrörelsen genom att bli medlem.
Missa inte våra verksamheter, som nu blir möjliga i verkliga livet. Vi ses under
sommaren och hösten!
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.

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 med
uppehåll i juli. Nästa möte är torsdag 26 augusti 18.00.
Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2020”. Där finns våra
kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är info@berattarnat-ost.se
Nästa nyhetsbrev kommer i augusti, med inte minst Stockholmsmästerskapet i
Berättarslam och Berättarkvällarna på Stadsmuseet!
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Sommarhälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande

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