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Berättarnätet Öst  

brev nr 3, 2022 
maj/juni/juli 
 
 

 
Kom till föreningens evenemang under våren, sommaren, ja ända in på hösten! 
Vi presenterar allt i någorlunda kronologisk ordning. Slå upp din kalender och 
skriv in Berättarstunderna för kvinnor, Berättarnas torg, Ljug oss en sanning, 
Stockholmsberättelser på gården, SM i Berättarslam och andra aktörers 
händelser!  
 
Ta del av våra föreningsfrågor och inte minst, Bli medlem i BNÖ! Vi erbjuder  
dig ett stort och varierat utbud av verksamheter. 
________________________________________________________________ 
 
 

BERÄTTARSTUND FÖR ALLA SOM DEFINIERAR SIG SOM KVINNOR 

 
Vill du vara med och skapa en muntlig berättarstund som är så stämningsfull  
att berättelserna bara kommer? Vill du ha respons på din berättelse eller 
diskutera ett upplägg?  
 
Om du inte är medlem i Berättarnätet Öst eller inte har berättat tidigare,  
kom gärna och känn efter under våren.  
 
Nästa tillfälle är  

 
onsdag 11 maj 18.00 – 20.00  
 

Mäster Olofsgården, Salongen  
Svartmangatan 6, Gamla stan  
 

Ingen kostnad, men anmäl dig till 
Karin Hultenheim och Ingela Ryhede  
senast 10 maj: info@berattarnat-ost.se 
 

Därefter ses vi på samma ställe     
              onsdag 8 juni 18.00 – 20.00  
 

med senast anmälningsdag 7 juni. Se ovanstående mejladress. 
Mer information kommer på hemsidan och Facebook!  

mailto:info@berattarnat-ost.se
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BERÄTTARNAS TORG FÖR NITTONDE ÅRET 
MAGISKA BERÄTTARFÖRESTÄLLNINGAR UNDER BAR HIMMEL! 
 
Varje kväll har sitt eget tema. Två eller tre berättare underhåller med  
flera historier vardera under en och en halv timme. 

 
 
Tid:    måndag 27 juni - söndag 3 juli 
           varje kväll 19.30 - 21.00 
 
Plats: Mäster Olofsgårdens innergård 
           Svartmangatan 6, Gamla stan 
 
Fika:  Kafé Ingenstans har servering på 
          gården 
 
Inträde: 100 kr, gratis för medlemmar 
 
Program:  
kommer med presentation av teman 
och alla berättare, 
  
håll utkik på hemsidan och Facebook! 
 
 

Berättarnätet Öst i samarbete med Mäster Olofsgården, Stockholms stad  
och ABF Stockholm 
 
 

LJUG OSS EN SANNING 
 
Fyra erfarna berättare från BNÖ ljuger vidare i sommar! 

 
 
Onsdag 6 juli 
dyker de upp på Husarö  
under eftermiddagen 
 
 
 
Välkomna att lyssna och kontakta  
Jörgen Bodner jorbod52@gmail.com  

för tid, kostnad och annan information. 
 
 

 
Håll sedan koll på hemsidan och Facebook, det kan bli framträdanden  
på fler platser! 

mailto:jorbod52@gmail.com
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 STOCKHOLMSBERÄTTELSER PÅ GÅRDEN 
 
”Ta plats på Stadsmuseets gård och hör mer eller mindre sanna berättelser om 
vår stad.”  
 
”Våra berättarvärdar inleder med några utvalda berättelser som på olika sätt 
knyter an till Stockholm . . . Sedan är det din tur om du vill. Mikrofonen är öppen 
för alla som vill dela en kort berättelse inför publik, max 5 minuter.” 
 

 
Berättarvärdar:  
Lena Lövdahl och Johan Theodorsson 
Inträde: fritt 
Museets kafé: öppet 
Vid dåligt väder: Hörsalen, plan 2 
 

Läs mer: 
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/05/15/stockholmsberattelser-pa-
garden/ 

 
Tillfällen våren/sommaren/hösten 2022 
söndag 15 maj 13.00–15.00 
lördag 4 juni 13.00–15.00 
söndag 12 juni 13.00–15.00 
söndag 3 juli 13.00–15.00 
söndag 14 augusti 13.00–15.00 
söndag 21 augusti 13.00–15.00 
söndag 4 september 13.00–15.00 
 
Stockholms stadsmuseum I samarbete med Berättarnätet Öst 
 
 

BERÄTTARKVÄLLAR 
 
Nya Berättarkvällar kommer till hösten! Läs mer om dem i nyhetsbrevet för 
augusti. Till dess, sök information på vår hemsida och Facebook samt på 
Stadsmuseets hemsida.  
 

 
Stadsmuseets kalendarium:   
https://stadsmuseet.stockholm.se/ 

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

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/05/15/stockholmsberattelser-pa-garden/
https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/05/15/stockholmsberattelser-pa-garden/
https://stadsmuseet.stockholm.se/
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SVENSKT MÄSTERSKAP I BERÄTTARSLAM 
 
Den galna och gastkramande tävlingen, där publiken är domare sker i oktober. 
Mer information kommer i augustibrevet, då om själva tävlingen och alla 
tävlande.  
            

Datum: lördag 8 oktober 
 

Plats:    Stockholms Stadsmuseum 
Lokal:   Sevenbomsalen (Hörsalen) plan 2 
Biljetter (släpps 16 augusti):   
 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/10/08/berattarslam/ 
 

Kontaktpersoner i BNÖ: 
Anders Holmberg anderskreak@gmail.com 070-7774496  
Margareta Lindvall Rolfhamre margareta.l@rolfhamre.se 073-7708249 
 
Program 
13.30 Välkomna till Stadsmuseet 
Johan Teodorsson välkomnar och berättar om Stadsmuseet 
Stockholmsutställningen. 
13.45 Berättarslam 
Tävlingsledare: Pelle Olsson med assistans av Anders Holmberg  
15.15 Bensträckare med fika 
15.30–16.30 Berättarslam, fortsättning 
 
 

HÄNDER I REGIONEN OCH I LANDET 
 
Här finns flera evenemang som arrangeras av andra organisationer där  
föreningens medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta.  
 
 

ROT OCH KRONA – Trädens berättelser 
 
med Fabula Storytelling 
 

tisdag 7 juni 18.30 
 

Lyssna till trädens egna berättelser  
hämtade från världens alla hörn.  
Ta gärna med en picknickkorg. 
 
Plats: Sinnenas trädgård 

Inträde: fritt 
 

På scen: Mikael Öberg, Anders Holmberg, Frida Spång, Agnes Branting,  
Peter Hagberg och Göran Hemberg.  
Läs mer https://storytelling.se/fabulaberattarscen/ 

https://stadsmuseet.stockholm.se/kalendarium/2022/10/08/berattarslam/
mailto:anderskreak@gmail.com
mailto:margareta.l@rolfhamre.se
https://storytelling.se/fabulaberattarscen/
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SAGOBYGDENS MUSIK & BERÄTTARFESTIVAL 
 
 

16 - 19 juni 
 
På Sagobygdens hemsida finns  
årets artister och årets program  
för alla fyra dagarna.  
 
Notera att det fylls på löpande! 
 
Program och artister: 

http://www.sagobygdensfestival.se/ 

 

Alla frågor som kan dyka upp, är varmt välkomna. Skriv till 

kontakt@sagobygdensfestvial.se 
 
Om du deltar i festivalen, och är medlem i BNÖ, kan du söka vårt bidrag till  
resan på 500 kr. Kontakta oss på info@berattarnat-ost.se  

 
 
MUNTLIGT BERÄTTANDE I FÖRSKOLA OCH SKOLA 
 

kurs vid Linnéuniversitetet,  
distans med fysiska träffar 
 

29 aug - 11 dec 2022 
Löpande intag! 
 

 

Anmäl dig: https://www.antagning.se/se/search?period=15... 

Läs mer: https://lnu.se/.../muntligt.../vaxjo-distans-deltid-ht/ 
Frågor: kontakt@sagobygden.se, 0372-148 55 
 
 
NY BERÄTTARBOK 
 

 
Läs Göran Hembergs bok  
 
”Poängen med muntligt  
Berättande”! 
 
 
Här kan du läsa om den  
och skaffa den: 
 

 

https://wessmans.com/ArticleDetail?art=9789151928418. 

 

http://www.sagobygdensfestival.se/
mailto:kontakt@sagobygdensfestvial.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
https://www.antagning.se/se/search?period=15
https://lnu.se/.../muntligt.../vaxjo-distans-deltid-ht/
mailto:kontakt@sagobygden.se
https://wessmans.com/ArticleDetail?art=9789151928418
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FÖRENINGEN 
 
 
FEDERATION FOR EUROPEAN STORYTELLING 
 
Den årliga Konferensen genomförs i Vilnius, Litauen 1-4 jun. Sista anmälnings-
dag är15 maj.  
 

 
Du som vill delta, här finns information, 
rabatter och anmälningshandlingar 
 

https://fest-network.eu/the-conference/ 

 
 
Om du deltar på konferensen, och är medlem i BNÖ, kan du söka vårt bidrag till resan  
på 500 kr. Kontakta oss på info@berattarnat-ost.se  

 
 
NOTISER TILL FACEBOOK OCH HEMSIDAN 
 

Du som vill ha hjälp med att lägga ut notiser: 
 
Skicka texten så som du vill att  
den ska se ut när den publiceras. 
Skicka också med bilder som är  
färdigredigerade.  
 
Material till FACEBOOK skickas till 
margareta.l@rolfhamre.se  
med kopia till  
ingela.ryhede@gmail.com  

 
Material till HEMSIDAN skickas till  
margareta.l@rolfhamre.se  

med kopia till  
lars-anders@rolfhamre.se  

 
 
DIGITALA TRÄFFAR OCH FILMINSPELNING - VAD TYCKER DU? 
 
Under de senaste åren med pandemin har många muntliga berättare använt  
sig av digitala träffar. Flera sådana kommer att kvarstå framöver. Därför vill 
Margareta Lindvall Rolfhamre gärna ha dina synpunkter på det material som  
hon har sammanställt.  
 

https://fest-network.eu/the-conference/
mailto:info@berattarnat-ost.se
mailto:margareta.l@rolfhamre.se
mailto:ingela.ryhede@gmail.com
mailto:margareta.l@rolfhamre.se
mailto:lars-anders@rolfhamre.se
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På hemsidan finns tips för digitala möten och 
information med tips om vad man kan tänka  
på vid filminspelning av en berättelse.  
 
Är dessa tips till någon nytta alls?  
Hör av dig med tankar och kommentarer till 
margareta.l@rolfhamre.se  
 

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

Tips för att lyckas med filminspelning  
 https://berattarnat-ost.se/wp-
 content/uploads/2021/09/20210618-Tips-vid-inspelning.pdf 

 
 
BERÄTTARNÄTET SVERIGES HEMSDA 

 

Alla berättare, berättargrupper, föreningar  
med flera i Sverige:  
 
Uppdatera dina kontaktuppgifter! 
 
Gå in på BNS hemsida och se vilka uppgifter 
som finns där https://www.berattarnatet.se/ 

 
   Läs om uppdateringen på BNS Facebook: 
 

https://sv-se.facebook.com/groups/433149373440122/ 

 
Där finns två notiser som handlar om vad du ska göra och till vem du ska sända 
dina uppdaterade uppgifter. 
 
 
BNÖ på Facebook 

 
 
Kom ihåg att gilla våra inlägg!  
 
 

 

BLI MEDLEM I BNÖ! 
 
Vi erbjuder många möjligheter att delta i muntligt berättande. Det är redan maj, 
men många stora och spännande evenemang finns framför oss, inte minst 
Berättarnas torg, varje kväll en hel vecka. Som medlem går du in gratis, annars 
kostar det 100 kr per kväll.  

mailto:margareta.l@rolfhamre.se
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2022/02/20220201-Tips-for-Zoommoten-Sandning-Inspelningar.pdf
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2022/02/20220201-Tips-for-Zoommoten-Sandning-Inspelningar.pdf
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/09/20210618-Tips-vid-inspelning.pdf
https://berattarnat-ost.se/wp-content/uploads/2021/09/20210618-Tips-vid-inspelning.pdf
https://www.berattarnatet.se/
https://sv-se.facebook.com/groups/433149373440122/
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Du deltar också gratis på Berättarkvällarna och i alla verksamheter. Vi behöver 
dig för att kunna behålla våra evenemang! 
 

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, inget i juli 
nästa i augusti. 
 
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 någon annan! Tipsa någon om att meddela  
namn och mejladress till info@berattarnat-ost.se  så får hen egna brev. 

 
 
Hälsningar i maj 
Karin Hultenheim  
Ordförande 
__________________________________________________________________ 
 

Hemsida:   www.berattarnat-ost.se  

Facebook:  facebook.com/berattarnatost 
YouTube:   https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg 

__________________________________________________________________ 
 
 

mailto:medlem@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
mailto:info@berattarnat-ost.se
http://www.berattarnat-ost.se/
http://facebook.com/berattarnatost
https://www.youtube.com/channel/UCsebwDvM3B7Sf-q-xDedLvg

