Inbjudan till SM i BerättarSlam
Revision: BNÖ/220308
•
•

Anmälningsdatum ändrat till 30 april!
Det tidigare kravet på att det måste vara en förening som arrangerar ett regionalt/lokalt
BerättarSlam har ersatts av att det räcker med att det är 4-8 tävlande.

Vi i Berättarnätet Öst (BNÖ) tycker att BerättarSlam är en kul och lustfylld tävling och
samtidigt ett sätt att sprida den muntliga berättarkonsten till nya målgrupper. Därför har vi
tagit över stafettpinnen från Berättarnätet Sverige för åter igen blåsa liv i denna roliga
tävlingsform.
Finalen kommer att gå av stapeln lördag den 8 oktober 2022 på Stockholms Stadsmuseum.
I finalen finns det plats för 7-8 deltagare, så det är först till kvarn som gäller.
De regionala/lokala arrangörerna åtar sig att:
•
•

Meddela BNÖ senast 30 april om de har för avsikt att skicka sin segrare till SM.
Segrarens namn meddelas till BNÖ senast 30 september.
Hålla en lokal uttagstävling i BerättarSlam innan 30 september 2022. På grund av de
krokben som pandemin har orsakat så kan även vinnare för tävlingar under 2021
anmälas. (I fortsättningen kommer uttagstävlingar att behöva hållas under samma år
som det Nationella Mästerskapet.) Bifogat finner ni reglerna till BerättarSlam.

Vi åtar oss att:
•
•

•
•
•
•
•

Organisera SM i BerättarSlam.
Söka pengar för genomförandet när det gäller resa, logi och mat för
tävlingsdeltagarna. (Vid eventuellt avslag genomförs tävlingen, men
deltagaren/arrangören får stå för deltagarens omkostnader.)
Finnas tillgängliga för information och stöd till de arrangörer som så önskar vid
anordnandet av en uttagningstävling.
Erbjuda hjälp med MC-funktion vid uttagningstävling.
Dokumentera tävlingen i form av film och resultat.
Ansvara för priser.
Organisera middag för de tävlande efter tävlingen.

Kontaktpersoner i Berättarnätet Öst:
Anders Holmberg anderskreak@gmail.com 070-7774496
Margareta Lindvall Rolfhamre margareta.l@rolfhamre.se 073-7708249
Länk till BNÖs hemsida: https://berattarnat-ost.se/

Stadsmuseet i Stockholm
Tävlingen kommer att genomföras på Stadsmuseet där BNÖ huserar med berättarkvällar en
gång i månaden. De har lokaler med full tillgänglighet och hörselslinga. Alla är välkomna.
Det ligger centralt beläget på Södermalm bredvid Slussens tunnelbanestation och på
gångavstånd från Centralen.
Förutom BerättarSlammet kan besöket bli så mycket mer. Publiken kan även ta del av
Stadsmuseets sevärdheter och deras spännande verksamhet. De kan även gå till museets kafé

och ta sig en gofika eller handla i museets innehållsrika shop.

https://stadsmuseet.stockholm.se/

Välkomna med er anmälan!

