Berättarnätet Öst

brev nr 1, 2022
Januari/februari

Ta del av våra verksamheter under den inledande vårterminen, Berättarkvällarna och Världsberättardagen. Se fram mot SM i Muntligt berättande
och boka in föreningens årsmöte 20 februari!
På grund av pandemin, följ upp tiderna och platserna för arrangemangen.
De kan behöva ändras!
________________________________________________________________

Berättarkvällarna

Gunilla Cullemark bjuder in till vinterns kvällar!

Nästa Berättarkväll är planerad till 20 januari,
kvällen därpå till 17 februari.
Tid:
18.00 – 19.30
Plats: Stockholms Stadsmuseum
Lokal: Sevenbomssalen (Hörsalen plan 2)
Tillgänglighet: Hörslinga, inomhushissen avstängd i jan
T-bana: Slussen
Inträde: 50/25 kr, fritt för BNÖ-medlemmar,
men boka biljett och ange att du är barn/ungdom!
Biljetterna släpps 18 jan.
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Information och biljetter Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/01/20/berattarkvall/

Information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89
Stadsmuseet är öppet med begränsat antalet besökare.
https://stadsmuseet.stockholm.se/besok/om-coronaviruset-och-ditt-besok/

Håll utkik efter eventuella förändringar i Stadsmuseets kalendarium
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad

Världsberättardagen
Det är snart tre år sedan BNÖ firade Världsberättardagen i verkliga livet, då på
Världsbiblioteket. I år planerar vi att åter fira där och hoppas det blir möjligt.
Världsberättardagen, World Storytelling Day
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day är en global hyllning till det
muntliga berättandet. Dagen firas varje år, på norra halvklotet vid vårdagjämningen, på
södra halvklotet vid höstdagjämningen. Människor samlas för att berätta myter, sagor,
historier ur livet, sjunga visor, framföra dikter eller berätta egna påhittade historier.
Varje år har sitt eget tema, i år Förlorad och Funnen (Lost and Found) som syftar på vad
vi förlorat under åren med pandemin, med förhoppning om att berättelser inspirerar oss
att återfå det vi förlorat eller finna något nytt, kanske till och med finna oss själva.

Det finns många berättelser om de här åren som väntar på att bli berättade för
andra i vekliga möten eller att spelas in.

Vill du
framföra en berättelse på
Världsbiblioteket
Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40, Stockholm

söndagen 20 mars
18.00 – 20.00?
spela in en berättelse
som vi publicerar på Youtube?
Kerstin Reinholdsson
Världsberättardagem 2019

Vi återkommer om hur allt kommer att gå till, hur långa berättelserna ska vara
och hur man spelar in. Du som är medlem i BNÖ och redan nu vill anmäla ditt
intresse av att berätta, kontakta Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se
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SM i Muntligt berättande
Berättarnätet Öst har tagit över stafettpinnen från Berättarnätet Sverige för att
åter blåsa liv i det nationella Berättarslammet.
Finalen sker lördag 8 oktober 2022 på Stockholms Stadsmuseum. I finalen finns
plats för 7-8 deltagare från de lokala berättarföreningarna, så det är först till
kvarn som gäller.
Meddela BNÖ senast 30 mars om din förening
har för avsikt att sända segraren från det lokala
slammet till SM.
Kontaktpersoner i BNÖ:
Anders Holmberg anderskreak@gmail.com 070-7774496
Margareta Lindvall Rolfhamre margareta.l@rolfhamre.se 073-7708249
Läs på BNÖs hemsida om hur allt kommer att gå till, vad BNÖ respektive de
lokala föreningarna åtar sig https://berattarnat-ost.se/nationellt-berattarslam/

Händer i regionen och i landet
Här finns flera evenemang som arrangeras av andra organisationer där föreningens medlemmar och andra intresserade kan delta.
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?”
Arrangör: Stadsmuseet
Guide: Johan Theodorsson
Tisdag 8 februari 11.30–13.00, söndag 8 maj 18.00–19.30
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/02/08/deckare-pa-stan/

SPIONER, C-BYRÅN OCH EN SVENSK TIGER
Hör om spioner och sabotörer på stadens gator, en
stadsvandring genom andra världskrigets Stockholm.
Arrangör: Stadsmuseet
Guide: Johan Theodorsson

Söndag 30 januari 11.30–13.15 (fullbokat), tisdag 22 februari 11.30–13.15, tisdag
19 april 18.00–19.45, torsdag 16 juni 18.00–19.45
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https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/02/22/spioner-c-byran-och-ensvensk-tiger/
BERÄTTARCAFÉET
på Timmermansgården
med Liv i Sverige
Läs om vårens program
på Timmermansgårdens hemsida
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371

Föreningen
Välkommen till BNÖs årsmöte
söndag 20 februari 2022, 15.00-17.30!
Vi planerar att träffas i Mäster Olofsgårdens lokal
Tryckeriet (numera Vardagsrummet), Svartmangatan
6, Gamla stan,
gatuplanet innanför stora porten till höger.
Vi bjuder på fika och frukt, ingen föranmälan!
Om situationen kring pandemin gör att vi inte kan ha ett verkligt möte återkommer vi
med information!

Årsmöteshandlingarna kommer att finnas på föreningens hemsida 6 februari. Där
kan du ladda ner dem eller skriva ut dem, och ta med till mötet.
https://berattarnat-ost.se/arsmote-medlemsavgift-for-2022/
6 februari ska också motioner vara inne, sänd dem till info@berattarnat-ost.se

GLÖM INTE BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT TILL 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 Dataskyddsförordningen.

MEDDELA DIN NYA MEJLADRESS!
Kom ihåg att informera oss när du byter.
info@berattarnat-ost.se

NYHETSBREVEN
kommer varannan månad,
nästa i mars
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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.

Januarihälsningar
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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