Berättarnätet Öst

brev nr 2, 2022
mars/april

Ta del av föreningens evenemang under våren, Världsberättardagen, Berättarkvällarna, Berättarstunderna, Ljug oss en sanning och andra aktörers händelser!
Ta också del av våra erfarenheter och tips kring digitalt berättande!
________________________________________________________________

ANMÄL DIG TILL VÄRLDSBERÄTTARDAGEN!
På kvällen, några timmar efter vårdagjämningen, firar vi Världsberättardagen på
Världsbiblioteket med berättare från Berättarnätet Öst. Och vi hoppas se en film
på Youtube!

Johan Theodorsson

Kerstin Reinholdsson

Världsberättardagen är en global hyllning till det muntliga berättandet. 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 något av det vi förlorat eller finna något nytt, kanske till
och med finna oss själva. Det finns många berättelser från de här åren som
väntar på att bli berättade. Samtidigt finns nya oroande händelser i världen som
bidrar till tolkningen av årets tema.

Anmäl att du vill berätta eller spela in en film senast 10 mars!
Du som är medlem i Berättarnätet Öst, anmäl att du vill berätta på biblioteket
eller spela in en film till Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se Tveka inte!
Om du är ansluten till ett annat sällskap som bedriver muntligt berättande är du
också välkommen att anmäla dig för att framföra en berättelse på biblioteket.
1

Vi kan vara 10 berättare med var sin berättelse på max 10 minuter. Filmen ska
vara max 7 minuter. Du som anmäler att du vill filma får länkar till hur du spelar
in och hur du sänder filmen till oss.
Här kan du se förra årets filmade berättelse med Kerstin Reinholdsson
https://youtu.be/nwh9pgbi6ok

Alla är välkomna till biblioteket 20 mars!
Vårdagjämningen, söndagen 20 mars
18.00 – 20.00.
Världsbiblioteket (gatuplanet)
i Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40
Tillgänglighet: Rullstol
Buss: 2, 57, 66
Inträde: Fritt, ingen föranmälan för lyssnare
Fika: Serveras
Solidaritetshuset:
https://www.solidaritetshuset.se/

World Storytelling Day:
https://en.wikipedia.org/wiki/World_Storytelling_Day

Berättarnätet Öst i samarbete med Världsbiblioteket

BERÄTTARKVÄLLAR
Missa inte de två sista Berättarkvällarna under våren, men observera tiden
17 mars! Innan Berättarkvällen börjar framförs Tornedalsberättelser.
o

17 mars 18.45 – 19.45
fritt inträde med drop in
ingen förbokning
värd Anders Holmberg
17.30 – 18.30 framförs
Tornedalsberättelser
fritt inträde, men boka

o

21 april 18.00 – 19.30
värd Pelle Olsson

Gunilla Cullemark bjuder in till vårens kvällar!

Plats:
Lokal:

Stockholms Stadsmuseum
Källarstugan eller Sevenbomsalen
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Tillgänglighet: Se museets hemsida
T-bana: Slussen
Museets kafé:
Öppet
Inträde 21 april:
50/25 kr, fritt för BNÖ-medlemmar,
men boka biljett och ange att du är
barn/ungdom!
Information och biljetter till Berättarkvällarna, Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/03/17/berattarkvall/

Information Berättarnätet Öst: 076-212 67 89
Berättarnätet Öst i samarbete med Stockholms stad och ABF Stockholm
Information och biljetter till Tornedalsberättelser, Stadsmuseet:
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/03/17/tornedalsberattelser/

LJUG OSS EN SANNING
Fyra erfarna berättare från BNÖ turnerar och ljuger vidare i regionen!
Välkomna att lyssna och kontakta Jörgen Bodner jorbod52@gmail.com för
mer information. Observera att alla fyra deltar vid varje föreställning!

Lördag 26 Mars 19. 00
Oaxen Bygdegård utanför Mörkö.
Dit går täta färjeförbindelser från
Mörkö på cirka fem minuter.

Onsdag 30 mars 19.00
Grimstagården, Bollstanäs,
Upplands Väsby.

SM I BERÄTTARSLAM
Välkommen att kontakta BNÖ senast 30 mars
om du eller ett sällskap, som bedriver muntligt
berättande, är intresserad/t av SM på
Stockholms stadsmuseum 8 oktober.
Kontaktpersoner i BNÖ:
Anders Holmberg anderskreak@gmail.com 070-7774496
Margareta Lindvall Rolfhamre margareta.l@rolfhamre.se 073-7708249
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BERÄTTARSTUND
För alla BNÖ-medlemmar som vill berätta och som vill ha respons på en
berättelse eller diskutera ett upplägg. Välkomna att vara med och skapa
ett stämningsfullt möte.
Om du inte är medlem i BNÖ men är intresserad, kom gärna och känn
efter om du vill fortsätta delta.

Onsdag 13 april 17.00 – 19.00
Mäster Olofsgården
Svartmangatan 6, Gamla stan.
Ingela Ryhede

Stefan Estby

Anmäl dig till träffens värd senast 12 april:
Karin Hultenheim info@berattarnat-ost.se

DIGITALT BERÄTTANDE
Åren med pandemin har givit många muntliga
berättare digitala erfarenheter.
Margareta Lindvall Rolfhamre har sammanställt
tips om hur du startar och tar del av digitalt
berättande, och hur du spelar in en film.
Gå in i menyn på vår hemsida
under ”Verksamheter/Övrigt/Digitalt
berättande”. Välj sedan:
•

DIGITALT BERÄTTANDE FÖR ALLA
https://berattarnat-ost.se/digitala-berattarstunder-for-alla/

Där finns en länk till:
Tips för att lyckas med inspelning,
sändning och Zoommöten
https://berattarnat-ost.se/wp-ontent/uploads/2022/02/20220201Tips-for-Zoommoten-Sandning-Inspelningar.pdf

•

NÄR DU SKA SPELA IN EN BERÄTTELSE
https://berattarnat-ost.se/nar-du-ska-spela-in-en-berattarkvall/

Där finns en länk till:
Tips för att lyckas med filminspelning
https://berattarnat-ost.se/wpcontent/uploads/2021/09/20210618-Tips-vid-inspelning.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.
BERÄTTARCAFÉET
på Timmermansgården
med Liv i Sverige
29 mars och 26 april
18.30 – 21.00
http://www.timmermansgarden.se/?p=4371

BERÄTTARKURS
med Ida Junker
22 - 23 april
Fabulas lokaler vid Vasaparken
https://storytelling.se/

KURS I MUNTLIGT BERÄTTANDE
vid Linnéuniversitetet
”Muntligt berättande i förskola och skola”
29 aug - 11 dec 2022

Distanskurs med fysiska träffar
Sista ansökningsdag 19 april
https://lnu.se/kurs/muntligt-berattande-i-forskolaoch-skola/vaxjo-distans-deltid-ht/

NY BERÄTTARBOK
Karin Ferry
har samlat
44 sanna livsberättelser
i sin bok BROKIGT
Mejla Karin
karin.ferry@telia.com

om du är intresserad av boken!
Du som har hört berättelserna live kan
äntligen ta del av dem i skrift. Har du inte
hört dem, upptäck dem!
5

FÖRENINGEN
TACK FÖR ÅRSMÖTET!
Elva nya och gamla medlemmar kom
till Berättarnätet Östs årsmöte på Mäster
Olofsgården 20 februari och tog de
traditionella besluten som behövs för att
driva föreningen under 2022. Därtill förde
mötet diskussionerna framåt, inte minst
kring betydelsen av föreningens deltagande
under FEST-konferenserna (Federation
of European Storytelling) framöver.
Tomas Carlsson lämnade styrelsen och tackades i sin frånvaro för de senaste
årens administration av hemsidan. Ingela Ryhede hälsades välkommen som ny
styrelsemedlem. Ida Junker avgick från valberedningen och en post som
valberedare blev vakant tills vidare. Björn Söderbäck omvaldes till revisor.
Lars-Anders Rolfhamre sändes tack för att han alltmer övertog administrationen
av hemsidan och utvecklade den under slutet av föregående år.
Namn, poster och kontaktuppgifter till styrelsen finns i menyn under
”Om BNÖ/Styrelsen 2022”.

KOM IHÅG ATT BETALA DIN MEDLEMSAVGIFT TILL BNÖ
Året har bara börjat, vi kommer att erbjuda många
verksamheter där du kan delta framöver!
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 maj
OM DU INTE VILL HA VÅRA BREV
Meddela oss genom ovanstående infoadress.
Ange namn och mejladress.
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HJÄLP OSS SPRIDA NYHETSBREVEN!
Sänd det här brevet vidare till någon annan! Tipsa någon om att meddela
namn och mejladress till info@berattarnat-ost.se så får hen egna brev.

Hälsningar i mars
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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