Berättarnätet Öst

brev i april
2021

Våra förhoppningar om att genomföra föreningens evenemang i verkiga livet har
grusats gång på gång. Det ser ut som vi får hoppas försiktigt även framöver när
det gäller veksamheter inomhus. Vårt hittills planerade utomhusevenemng är
Berättarnas Torg 28 juni – 4 juli.
Men nu är vi riktigt glada för att presentera föreningens digitala program under
Kulturnatt Stockholm. Och det finns intressanta digitala forum där vi kan delta
både i landet och i övriga världen.
_________________________________________________________________

Berättarkvällarna
Efter alla inställda beättarkvällar under våren är nu även kvällen 6 maj inställd.
Stadsmuseet har stängt till och med 17 maj. Om det går att hitta nya datum för
några av vårens berättarkvällar vet vi ännu inte. Vi hoppas att situationen i
samhäller blir bättre samtidigt som vi måste avvakta och ta ett steg i taget. Håll
utkik på Stadsmuseets och vår hemsida samt Facebook!
Höstens berättarkvällar ligger kvar enligt
planering. Vi längtar efter de kvällarna på
torsdagarna 18.00 – 19.45:
2 september
30 september
4 november
2 december.
Då hoppas vi att äntligen kunna ses i
Sävenbomsalen!
Johan Theodorsson

Information Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/
Information Berättarnätet Öst:
076-212 67 89

Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm
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Kulturnatt Stockholm
Jörgen Bodner och Johan Theodorsson är med 24 april! Deras program presenteras som ett av Kulturnattens tre favoriter bland Litteratur & berättarprogrammen.

Tre program med läskiga historier:

”Två driviga medlemmar
i Berättarnätet Öst leker
med dilemmat att
berätta utan närvarande
publik.”

”Mats Rehnman berättar
en klassisk judisk/rysk
spökhistoria i Fabula
Storytellings program.”

Gunilla Jonsson och
Michael Petersen läser
ur ”De levande döda”,
från Fria Ligan förlag.

Samtliga deltagare inom Litteratur & berättande:
https://192ou41kz8fo191vwi1ya752-wpengine.netdna-ssl.com/wpcontent/uploads/2021/04/Program-20219.jpg

Lördagen 24 april 18.00 – 24.00
sänds Kulturnatts-TV på
www.kulturnattstockholm.se
Där finns programblad i PDF och en version för dig
som har nedsatt syn.
Direktsändningar från olika kulturaktörer varvas med
program från de förinspelade, och presenteras av en
programledare direkt från Dramaten.
Kulturnatt Stockholm Play är ett digitalt filmbibliotek som
publiceras på www.kulturnattstockholm.se
18.00 den 24 april och ligger kvar till och med 1 maj.
Play innehåller förinspelade program från alla de över 130
deltagande aktörerna. Samtliga program är textade.

https://sv-se.facebook.com/kulturnattsthlm/
https://www.instagram.com/kulturnattsthlm/?hl=sv
https://twitter.com/KulturnattSthlm
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Världsberättardagen
Så blev 20 mars!
Några timmar efter vårdagjämningen, med det ljusa halvårets inträde, träffades
sju hängivna berättare på BNÖs berättarstund via Zoom. Ronit Koerner, Karin
Hultenhem, Ingela Ryhede, Pelle Olsson och Isa Lilja Tibbling (Allians för läkande
berättande Svrige) berättade utifrån årets globala tema New Beginnings, medan
Margarta Lindvall Rolfhamre och Lars-Anders Rolfhamre lyssnade.
Med vårt digitala forum kom vi allt
längre in i historiernas värld. Vi
träffade vänner, gick på konditori,
tillverkade prästost, räddade
prinsessor ur berg och släppte ut
örnar i frihet.
Karin

Ronit

Och sedan, i den avslutande historien
fann vi trådar av guld som vi kunde
följa ända till hjärtat av världens
gemensamma berättarskatt.
Margareta

Lars-Anders
fotade med skärmen

Innan Isa kom till berättarstunden hade hon berättat där
hon befann sig tidigare på dagen. Då stod hon utanför
ingången till en tunnelbana och överraskade människor
med sina berättelser.
Isa

Inför Världsberättardagen spelade Kerstin Reinholdsson in en berättelse
på video. När vi har löst hur vi ska visa den på hemsidan och i våra
medier kommer vi alla att kunna lyssna.

Berättande i höst
Vi längtar efter att träffas i fysiska möten till hösten, inte
minst på våra berättarkvällar!
Under hösten finns många sammanhang för muntligt
berättande. Vi vill fortsätta med julberättelser, även hitta
berättelser med andra teman under andra skeden, och
tänker oss både fysiska och digitala evenemang. Det är nog så att de flesta av oss
har tankar om nya berättanden som skulle vara intressanta att testa. Det är
redan hög tid för planering.
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Vill du vara med?
Du är varmt välkommen att delta i planering och berättande inför hösten både
vid jul och andra tider. Kontakta Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se så fort
du kan!

Berättande i landet
Här finns flera digitala evenemang som föreningens medlemmar kan delta i
genom att berätta och lyssna. Det finns även en cirkel för dem som vill bli bättre
på att berätta.
Digitalt berättarcafé
med Karin Fichtelius 20 april på temat
Spökhistorier! Vårens sista berättarcafé med
Studiefrämjandet Sörmland.
Information och anmälan:
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustavarrangemang/kalenderhandelser/2021/april/digitaltberattarcafe/

Digital Berättarcirkel
för dig som vill bli bättre på att berätta!
27 april startar Studiefrämjandet Sörmland
en kamratcirkel på 10 tillfällen och 20
studietimmar.
Information och anmälan:
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustavarrangemang/kurser/2021/april/berattarcirkel/

Berättarkafé Norrsken/ Berättarzoom
med Berättarnät Norr lördagen 8 maj 14-16
på temat Blommor och bin (eller valfritt).
Varje berättelse får ta högst 10 min, men
man kan berätta flera gånger.
Gäster från hela landet.
Anmäl dig i kommande FB-event/inbjudan
på: https://www.facebook.com/bnnorr/
eller till: berattarnatnorr@gmail.com
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Digitalt berättarkafé
med ALBA Sverige (Allians för läkande berättande) söndagen/pingstdagen 23 maj 19.00
Mer information kommer på Alba Sveriges
hemsida https://sverigealba.blogspot.com/ och
ALBA Allians för läkande berättande i Norden
https://www.facebook.com/groups/110873212257996/

Ronit Koerner är värdinna. Meddela henne via
mejl dagen innan att du vill vara med, så sänder
hon länken till dig koernerronit@gmail.com

Föreningen
FEST, Federation for European Storytelling
Digitalt symposium 9 - 10 juni om berättarens
professionalisering utifrån berättandets
erkännande som konst och berättarutbildningens professionalisering.
Information

Den årliga konferensen som i år ska ske i
Danmark är flyttad till oktober!
Information

Har du inte anmält dig till FESTs
nyhetsbrev,
gör det via deras hemsida
https://fest-network.eu/ !
BNÖ
Eftersom många av berättarvärldens evenemang numera erbjuds
i digitala forum håller BNÖ-styrelsen på att sammanställa vilka
digitala verktyg som brukar användas i de sammanhang BNÖmedlemmar deltar. Vi tar upp vilka digitala forum vi använder,
vilka verktyg, och hur man använder dem för att i alla fall ta bort
några hinder för att delta. Vi meddelar när materialet finns på vår hemsida.
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Bli medlem i Berättarnätet Öst!
Stöd föreningen och den muntliga berättarrörelsen genom att bli medlem. Trots
pandemin och inställda evenemang har vi åtskilligt att erbjuda under året. Som
medlem i föreningen får du möjlighet att berätta eller 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.

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

Hälsningar i april
Karin Hultenheim
Ordförande

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