Berättarnätet Öst

brev i oktober
2021

Inför vinterhalvåret kan vi presentera verksamheter för både nyfikna, och redan
passionerade berättare. Samtidigt hoppas vi bidra till att öka intresset för det
muntliga berättandet i Stockholm med omnejd. Ta fram almanackan och skriv in!
Nästa nyhetsbrev kommer i december.
________________________________________________________________

Berättarkvällarna

Äntligen kom våra berättarkvällar igång! Sju deltagare kom första kvällen
och 20 andra kvällen. Två medlemmar berättare på Stadsmuseet för första
gången, Ingela Ryhede och Margareta Lindvall Rolfhamre.
Läs rapporterna om vilka som berättade, och vad vi fick höra!
https://berattarnat-ost.se/berattarkvallarna-ar-igang/
https://berattarnat-ost.se/kort-rapport-fran-berattarkvallen/
facebook.com/berattarnatost

Nu återstår bara två kvällar,
torsdagarna:
4 november och 2 december
Tid:
18.00 – 19.45
Plats: Stockholms Stadsmuseum
Lokal: Källarstugan eller Sevenbomssalen (Hörsalen plan 2)
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Tillgänglighet:
Rullstol, hörslinga i Sevenbomssalen
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/2021/12/02/berattarkvall/

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

Stockholmsmästaren
Fjärde september vann Irène Karlbom Häll Stockholmsmästerskapet i muntligt
berättande.
Du som missade tävlingen på Stadsmuseet,
läs Pelle Olssons rapport på vår hemsida!
https://berattarnat-ost.se/irene-karlbom-hall-blevstockholmsmastare/

Finalisternas berättelser kan du lyssna på
via nedanstående Youtube-länk.
Tävlingen anordnades av Berättarnätet Öst i
samarbete med Stockholms Stadsmuseum och
ABF Stockholm
https://www.youtube.com/playlist?list=PLVOLDk2oc4IaQV3O40RKwOkYdY6Cma4rw

Berättarstunder på Midsommargården
Vi har en handfull BNÖ-medlemmar i Hägersten/Liljeholmen som skapar stämningsfulla möten genom att berätta för varandra. Till träffarna bjuder de in alla
som är intresserade av att berätta, oavsett varifrån, nybörjare eller redan igång.

Om du inte har berättat tidigare men gärna
vill, tveka inte. Du är välkommen att berätta
eller börja med att bara lyssna tillsammans
med medlemmar i föreningen och andra.

Onsdagarna:

20 oktober, 10 november och 1 december
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Tid:
Plats:
T-bana:

18.00 – 20.30
Midsommargården, 1 tr
Telefonplan

Antal deltagare: Max 10, först till kvarn
Kostnad:
Ingen
Fika:
Ingår, men ta med egen mugg
Anmäl dig till respektive träff senast dagen innan
till Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se
Läs mer https://midsommargarden.se/2021/09/07/7926/
Berättarnätet Öst i samarbete med Midsommargården och ABF Stockholm

Spela in en julberättelse!
Som förra året kommer vi att publicera julberättelser på vår hemsida och i våra
sociala medier. Och det är redan dags att planera.
Du som är medlem i föreningen,
spela in en kort berättelse med ljud och bild.
Använd det du har möjlighet till, mobil, dator
eller surfplatta.
Innan vi visar filmen på hemsidan, FB och
Youtube, kommer vi överens med dig om det.
Berättelsen ska vara max fem minuter.
Sänd inspelningen senast 21 november
till Margareta Lindvall Rolfhamre
margareta.l@rolfhamre.se

Du kan sända filmen gratis via Sprend
https://sprend.com/sv

Om du vill lyssna på förra årets julberättelser, hittar du dem på hemsidan
https://berattarnat-ost.se/lyssna-pa-julberattelser-dar-du-ar/

Att tänka på när du spelar in
Läs gärna Margareta Lindvall Rolfhamres och Anders Holmbergs tips för att
lyckas med filminspelning. Den finns på hemsidan under rubriken ”Nyheter”.
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/09/20210618-Tips-vidinspelning.pdf
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Händer i regionen och i landet
Här finns flera evenemang som arrangeras av andra organisationer där föreningens medlemmar och andra intresserade kan delta.

UNIVERSITETSKURS I MUNTLIGT BERÄTTANDE
vid Linnéuniversitetet
”Muntligt berättande i förskola och skola” på
distans vårterminen 2022
OBS! Senast ansökningsdag 15 oktober!
https://lnu.se/kurs/muntligt-berattande-i-forskolaoch-skola/distans-deltid- vt/

PARADISE LOST SÖDERMALM
”Mörkret har fallit över Södermalm i en
fasansfull stadsvandring bland likdelar, pest
och styckmord.”
Guide: Johan Theodorsson
Arrangeras av Stadsmuseet
onsdag 20 oktober 18.00–19.30
onsdag 27 oktober 18.00–19.30
söndag 31 oktober 18.00–19.30
Läs mer
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2021/10/20/paradise-lost-sodermalm/
BERÄTTARCAFÉET

på Timmermansgården
med Liv i Sverige
tisdagarna
26 oktober
30 november
18.30 – 21.00
Läs mer
på Timmermansgårdens hemsida
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371
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MISSA INTE
Thomas Andersson!
som berättar om en ”kringvandrande spelman
som gick ett grymt öde till mötes, men vars
spelmanskonst blev vida omtalad och
omsjungen”.
Tisdag 7 december 18.30
Plats: Aspen, Hägerstensvägen 100A,
T-bana: Aspudden
Inträde: 150/120 kr
Boka: bioaspen.se/shows/scen

Föreningen
JULFIKA

Alla medlemmar är välkomna på julfika samma
kväll som berättarkvällen 2 december. Vi träffas
16.00-17-30 innan berättandet börjar 18.00.
Vi kommer att fika någonstans på Stadsmuseet
eller i närheten.
Vi återkommer med information och inbjudan när
planeringen är klar. Skriv in datum i almanackan
och håll utkik på hemsidan och Facebook!

ÅRSMÖTE
Notera även tiden för föreningens årsmöte,
söndagen 20 februari 2022, 15.00-17.30!
Vi planerar för ett möte på Mäster Olofsgården
och kommer successivt med all information du behöver.
SÅ BLIR DU MEDLEM I BERÄTTARNÄTET ÖST (BNÖ)
Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro
11 08 32-3 och skriv ditt namn.
Sänd ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se
med namn, postadress, e-post och gärna telefon*.
* Dina personuppgifter hanteras enligt Dataskyddslagen.
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FACEBOOK
Glöm inte gilla oss!

MEDDELA DIN NYA MEJLADRESS!
Glöm inte informera oss när du byter.
info@berattarnat-ost.se

NYHETSBREVEN
kommer i fortsättningen varannan månad,
nästa i december
OM DU INTE VILL HA VÅRA BREV
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, ja ännu fler! Tipsa dem att meddela
namn och mejladress till info@berattarnat-ost.se så får de egna brev.

Hösthälsningar
Karin Hultenheim
Ordförande

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