Berättarnätet Öst

brev i december
2021

Berättarnätet Öst tackar för året som snart har gått. Berättare, lyssnare, samarbetspartner och intresserade, vi önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År!
Nästa nyhetsbrev kommer i januari med verksamheter och tider under våren.
Till dess, lyssna på julberättelserna och ge ett BNÖ-medlemskap i julklapp!
________________________________________________________________

Berättarkvällarna

Anders Holmberg kallade till samling andra december!

Under hösten kom allt fler till berättarkvällarna, fjärde november 40 personer
och en ny berättare Titti Wästberg. Sedan förändrades situationen kring
pandemin. Men 21 personer kom ändå till sista kvällen andra december, en
trevlig kväll med julfika, då Margareta Lilja berättade med oss för första gången
Ingela Ryhede avslutade kvällen
och berättaråret med sin berättelse
om Linjemannen.

Läs Pelle Olssons rapporter om vilka
som berättade, och vad vi fick höra!
https://berattarnat-ost.se/2-12-stadsmuseet/
https://berattarnat-ost.se/5851-2/
facebook.com/berattarnatost
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Missa inte nästa års första Berättarkväll, torsdag 20 januari!
Tid:
18.00 – 19.45
Plats: Stockholms Stadsmuseum
Lokal: Sevenbomssalen (Hörsalen, plan 2)
Tillgänglighet: Rullstol, hörslinga
T-bana: Slussen
Museets kafé: Öppet
Inträde: 50/25 kr, fritt för BNÖ-medlemmar,
men boka biljett och ange att du är barn/ungdom!
Information och biljetter Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/01/20/berattarkvall/

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

Julberättelserna
Missade du julberättelserna när vi publicerade dem?
Här finns de samlade. Tänd ett ljus, ställ fram lite fika,
sätt dig bekvämt och lyssna!
Innan snön kom berättade
Pelle Olsson
direkt från Småland om:
Julbordet i Vindeln
https://youtu.be/CIRc_c_eWo8

Sedan kom snön och:
Bowlingklotet
https://youtu.be/bDJ6bneX_Ds

Stefan Estby
fixade julstämningen inomhus:
När Röde Orm och Toke drack jul
hos Harald Blåtand
https://youtu.be/ntl8AuTsQYE
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Händer i regionen och i landet
Här finns evenemang som arrangeras av andra organisationer där föreningens
medlemmar och andra intresserade kan delta.

BERÄTTANDETS HEMLIGHETER
Sök här senast 18 december!
”Vad är egentligen muntligt berättande och vilken nytta kan du ha av muntligt
berättande idag? I vilka sammanhang vill du fånga din ”publik”? På jobbet? Bland
vänner och familj? Eller är det scenen som lockar?”
Du som inte redan har gått kursen, nu har du
chans att söka till fjärde omgången av
”Berättandets hemligheter” med
Anders Holmberg.
Den här gången förläggs de fysiska träffarna till
Sjöviks folkhögskola i Dalarna.
Vårterminen 10 jan – 3 juni. Halvfart med fyra platsträffar på gymnasienivå

MÄSTER OLOFSGÅRDENS

julkalender pågår till julafton.
En lucka öppnas varje kväll!
Se program och karta:
https://www.masterolofsgarden.se/levandejulkalendern-2021

Sprid inbjudan till FB-eventet:
https://fb.me/e/1kTL7tUnL

BNÖ-medlemmar deltar med att berätta och dela ut pepparkakor!
BERÄTTARCAFÉET

på Timmermansgården
med Liv i Sverige
startar igen
tisdag 25 januari
18.30 – 21.00
Läs mer på Timmermansgårdens hemsida när de släpper vårprogrammet.
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371
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Föreningen
VI JULFIKADE

på Stadsmuseets Kafé andra december, innan
berättarkvällen började. Det blev en fin stund
för oss fjorton medlemmar som kom!
Margareta Lindvall Rolfhamre och Anders
Holmberg organiserade fikat, och personalen
vid museets kafé gjorde de goda smörgåsarna
och bryggde det goda kaffet!

ÅRSMÖTE
Notera föreningens årsmöte, söndagen 20 februari 2022, 15.00-17.30! på
Mäster Olofsgården!

GE ETT BNÖ-MEDLEMSKAP i JULKLAPP!
Gör så här när du har kommit överens
med någon att ge ett medlemskap till:
Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro
11 08 32-3. Skriv ditt namn och meddela
vem det är ”Julklapp till”.
Sänd ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se
Skriv ”Julklapp till”, den blivande medlemmens
namn, postadress, e-post och gärna mobilnummer*
samt ditt namn. Sänd mejlet med kopia till den
blivande medlemmen.
* Medlemmars personuppgifter hanteras enligt Dataskyddsförordningen.
MEDDELA DIN NYA MEJLADRESS!
Glöm inte informera oss när du byter.
info@berattarnat-ost.se

OM DU INTE VILL HA VÅRA BREV
Meddela oss genom ovanstående infoadress.
Ange namn och e-post.
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Sänd nyhetsbrevet vidare till någon annan
Överraska någon med det här brevet! Och tipsa någon att meddela
namn och mejladress till info@berattarnat-ost.se så får hen egna brev.

Jul- och nyårshälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande
__________________________________________________________________
Hemsida: www.berattarnat-ost.se
Facebook: facebook.com/berattarnatost
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg
__________________________________________________________________
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