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Berättarnätet Öst  

brev i augusti 
2021 
 
 

 
Äntligen startar våra efterlängtade Berättarkvällar på Stadsmuseet, och årets 
Stockholmsmästerskap i Berättarslam är här! ”Ljug mig en sanning” tar emot 
bokningar och Berättarstunderna i Hägersten/Liljeholmen fortsätter. Samtidigt 
finns åtskilliga andra verksamheter i regionen och i landet där du kan delta. 
________________________________________________________________ 
 
 

Stockholmsmästerskapet i Berättarslam 

 

Missa inte denna lekfulla och fängslande tävling där vi för 15:e året utser en 
stockholmsmästare i muntligt berättande. Sju berättare deltar med mer eller 
mindre sanna historier. Publiken är domare. 
 

 
Kerstin Reinholdsson  

 
Årets tävlande består av en riktigt spännande sammansättning berättare:  
Jörgen Bodner, Tore Haglund, Håkan Jäder, Irene Karlbom Häll, Sigvard Läth 
Kerstin Reinholdsson och Johan Theodorsson!  
MC för tävlingen är Pelle Olsson med assistans av Anders Holmberg. 
 
Välkomna! 
Pelle och Anders 
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OBSERVERA att du som är medlem behöver boka biljett på Stadsmuseet! 
 

Datum: Lördag 4 september 
Tid: 13.00 - 16.00  
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Lokal: Sävenbomsalen (Hörsalen, plan 2) 
Tillgänglighet: Rullstol, hörslinga finns 
T: Slussen 
Inträde: 50 kr, fritt för BNÖ-medlemmar,  
               men boka biljett! 
Museets kafé: Öppet 
 
Läs mer och boka biljett: 
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/03/27/stockholmsmasterskapen-i-
berattarslam/ 

 
Tävlingen anordnas av Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms 
Stadsmuseum och ABF Stockholm 
 
 

Berättarkvällarna 
 

Efter alla inställda beättarkvällar närmar  
vi oss äntligen höstens första kväll! 
 
Torsdagarna: 
2 september 
30 september 
4 november  
2 december.  
 
Tid: 18.00 – 19.45 
 

Johan Theodorsson 
 
Plats: Stockholms Stadsmuseum 
Lokal: Sävenbomsalen 
Tillgänglighet: Rullstol, hörslinga finns 
T: Slussen 
Inträde: 50/25 kr, fritt för BNÖ-medlemmar,  
               men boka biljett! 
Museets kafé: Öppet 
 
Information och biljetter Stadsmuseet:   
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/09/02/berattarkvall/  

Information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89 
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm 
 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/03/27/stockholmsmasterskapen-i-berattarslam/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/03/27/stockholmsmasterskapen-i-berattarslam/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/09/02/berattarkvall/
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Berättarnas Torg 
 

Arrangörsgruppen,  
Pelle, Johan och Olle  
tackar alla berättare, lyssnare,  
Mäster Olofsgården, Kafé Ingenstans  
och ABF Stockholm. 
  
Läs mer och se videon 
facebook.com/berattarnatost  

 
 

Boka ”Ljug mig en sanning”! 
 

”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   
 
Läs mer https://berattarnat-ost.se/wp-

content/uploads/2021/05/Bygdeg%C3%A5rdserbj-2-1.pdf  
Pelle Olsson 

 
 

Berättarstunder i Hägersten/Liljeholmen  
 
Du som är medlem, bor i området och vill lyssna eller berätta, kanske diskutera 
ett upplägg eller önskar respons på din berättelse, välkommen att anmäla dig!  
 

Tid: Onsdagarna 18 augusti och 8 september  
        18.00 – 20.00 
Plats: Midsommargården, eller vid bra väder 
           utomhus i området. Meddelar plats vid 
           anmälan.  
Kostnad: Ingen 
Fika: Ja, men hur, beror på var vi träffas 
 

Anmäl dig: senast 16 augusti resp 6 september  
till Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se  
Berättarnätet Öst i samarbete med Midsommargården och ABF Stockholm 

http://facebook.com/berattarnatost
mailto:jorbod52@gmail.com
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/05/Bygdeg%C3%A5rdserbj-2-1.pdf
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/05/Bygdeg%C3%A5rdserbj-2-1.pdf
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/05/Bygdeg%C3%A5rdserbj-2-1.pdf
mailto:info@berattarnat-ost.se
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Händer i regionen och i landet 
 
Här finns flera evenemang där föreningens medlemmar och andra intresserade 
kan delta.  
 
 
Ljungby berättarfestival 

 
& Musik i Sagobygd  
13 – 15 augusti 
Bland de medverkande finns  
Björn Söderbäck och Pelle Olsson!  
Ta del av hela programmet! 
http://www.ljungbyberattarfestival.se/  

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

 
med Kerstin Reinholdsson 
 
på Vaxholms Fästnings Museum            
11 och 25 augusti 18.30  
 
Svarta Björn, Lilla Gunnar Karlsson,  
fårskinnspälsar och vackra kvinnor. 
 

Välkomna till vandring med berättelser på kastellet! 
 
Läs mer  http://www.vaxholmsfastning.se/ 
                 https://www.kalart-craft.com/muntligt-berattande/  
Kal Art & Craft i samarbete med Vaxholms Fästnings Museum 

 
  
Berättarkurs  
 

med Pelle Olsson på distans vid Studie- 
främjandet Sörmland. 
Kursen ges via Zoom under sex tillfällen  
30 augusti – 4 oktober  
18.30 – 21.00. 
 
Du får lära dig ”hur man bygger upp en historia, 
testa olika genrer,” inte minst skillnaden mellan 
att berätta för vuxna och barn, ”öva på dina  

 
berättelser inför gruppen och få feedback”. 

http://www.ljungbyberattarfestival.se/
mailto:info@berattarnat-ost.se
http://www.vaxholmsfastning.se/
https://www.kalart-craft.com/muntligt-berattande/
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Läs mer:  https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-
arrangemang/kurser/2021/augusti/berattarkurs-med-pelle-olsson/  

och anmäl dig senast 25 augusti. 
 
 
Deckare på stan 
                     
”Följ med på en vandring i några Stockholmsdeckares fotspår. Är vår stad lika 
hård och kall som den framställs i populära filmer och böcker?” 
 

Arrangeras av Stadsmuseet 
27 augusti 15.00-16.30 
 
Inträde 120/60 kronor 
 
Guide: Johan Theodorsson  
 

Läs mer https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/08/27/deckare-pa-stan/  

 
 
Berättarkaféet  
 

på Timmermansgården  

med Liv i Sverige startar  
tisdagen 31 augusti 18.30 
 
Läs mer  
på Timmermansgårdens hemsida  
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371  

 
 
 

Föreningen 
 
 
Berättarnätet Sverige 
 

 
Glöm inte att titta in här!  
 
Upptäck aktuella berättaraktiviteter i hela landet, 
både i verkliga livet och online. 
 
Inte minst, lägg in aktiviteter som andra kan vara 
intresserade av på andra orter! 
  
https://sv-se.facebook.com/berattarnatet 

 
 

https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/augusti/berattarkurs-med-pelle-olsson/
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/augusti/berattarkurs-med-pelle-olsson/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/08/27/deckare-pa-stan/
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371
https://sv-se.facebook.com/berattarnatet


 

6 
 

Bli medlem i Berättarnätet Öst (BNÖ)! 
 
Stöd föreningen och den muntliga berättarrörelsen genom att bli medlem.  
Missa inte våra verksamheter som äntligen är möjliga i verkliga livet. Vi har  
hela höstens berättande framför oss! 
 
Som medlem i föreningen får du möjlighet att berätta, lyssna och träffa andra 
intresserade. Du får fritt inträde till berättarkvällarna och andra arrangemang 
samt rabatter till verksamheter. 
 

 
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. Nästa 
möte är torsdag 26 augusti 18.00.  
 
Gå in på hemsidan och klicka på ”Föreningen/Styrelsen 2021”. Där finns våra 
kontaktuppgifter. Vår gemensamma mejladress är info@berattarnat-ost.se  
 
Hjälp oss sprida nyhetsbreven! 

Sänd det här brevet vidare till vänner, bekanta, släktingar, grannar, arbets-
kamrater, skolor, företag, föreningar, ja ännu fler! Tipsa dem att meddela namn 
och mejladress till info@berattarnat-ost.se  så får de egna brev. 

mailto:medlem@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
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Augustihälsningar 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
 

 

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

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

