
1 
 

   
Berättarnätet Öst  

brev nr 1, 2023 

februari/mars 
 
_________________________________________________________________ 

 
Vårens evenemang pågår för fullt! Välkommen till allt! Här finns tiderna för 
Berättarkvällarna, nästa 24 februari. Berättarstunden infaller på internationella 
kvinnodagen 8 mars. Världsberättardagen firar vi på Stadsmuseet 25 mars. 
 
Vi planerar redan för SM i BerättarSlam till hösten, med sista anmälningsdag för 
aktörerna 30 april. Men först tävlar vi regionalt i Stockholmsmästerskapet under 
Kulturnatt Stockholm 22 april. Du som vill vara med och tävla då, anmäl dig nu! 
 
Välkommen till föreningens årsmöte 26 februari! Möteshandlingarna finns på 
hemsidan. Och kom ihåg att betala din medlemsavgift! 
 
När du undrar över något eller vill meddela något, är du alltid välkommen att 
kontakta oss via info@berattarnat-ost.se  Kontaktuppgifter till alla verksamhets-
ansvariga och till styrelsen hittar du på hemsidan! 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

BERÄTTARSTUND 
PÅ INTERNATIONELLA KVINNODAGEN  
för alla som definierar sig som kvinnor - medlemmar och intresserade! 

 

 
 

Berättarstund 2023-01-26. Från vänster Maria Högberg, Ingela Ryhede, Karin Fabreus, Eva 
Bodner, Maria Llerena, Sara Stenhammar, Monica Zak, Lisa Killander Braun och Karin Hultenheim. 
Bild: Karin H 

 
Var med och skapa en muntlig berättarstund som är så stämningsfull att 
berättelserna bara kommer. Vi berättar för varandra utan publik, både 
fantiserade och upplevda historier. Och vi ger varandra respons.  

mailto:info@berattarnat-ost.se
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Om du inte är medlem i Berättarnätet Öst eller inte har berättat med oss 
tidigare, kom och känn efter! Berätta vad du vill, hur du vill, verkliga eller 
påhittade historier. Vi lyssnar. Nya och erfarna berättare berikar varandra!  
 

     Stunder mars - maj 
 

o onsdag  8 mars   
            internationella kvinnodagen 
o onsdag  26 april 
o torsdag 25 maj 
 

 Tid:   18.00 bjuder vi på dricka 
                      med tilltugg  
            Från 18.30 berättar vi med paus  
                     till senast 21.00 

 

Ingela Ryhede, Berättarstund 2022-05-11,  
Mäster Olofsgården. Foto: Karin Hultenheim 

 
Verksamheten är öppen, men Anmäl dig senast dagen innan varje  
träff till Karin Hultenheim och Ingela Ryhede: khm@berattarnat-ost.se 

 
Plats:      Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6H 
Lokal:     Salongen 
Tillgänglighet:  
               Kort trappa från gatan 
T:            Gamla stan 
Inträde: Första gången är gratis, sedan betalar du  
               50 kr varje gång. Fritt för medlemmar i BNÖ. 
          
Läs mer https://berattarnat-ost.se/berattarstunder/  
Berättarnätet Öst i samarbete med ABF Stockholm      
 
 

FIRA VÄRLDSBERÄTTARDAGEN! 
 
          Världsberättardagen, World Storytelling 
          Day är en global hyllning till det muntliga          
          berättandet. Varje år har sitt eget tema,  
          i år ”Together we can”/”Tillsammans kan 
          vi”, som syftar till att stärka känslan av  
          gemenskap och inspirera till omsorg om 
          varandra och andra.  
 

 

Johan Theodorsson  
Foto: Jens Mohr 

 
Eftersom Världsberättardagen nästan alltid infaller under vårdagjämningen firar 
vi den som en avslutning på vinterhalvåret och en hyllning till våren. 

mailto:khm@berattarnat-ost.se
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I år håller Titti Wästberg och Margareta Lilja i firandet med ett evenemang på 
Stadsmuseet, lördagen efter vårdagjämningen. Ett äventyr under några timmar 
med åtta förbokade berättare, Tom Alandh, Leo Andersson, Gunilla Cullemark, 
Tore Haglund, Karin Lundengård, Pelle Olsson, Joel Ringberg och Monica Zak. 
 

                Datum:  lördag 25 mars 
 

            Tid:         14.00 – 16.30  
                            (dörrarna öppnas 13.30)  
            Plats:      Stadsmuseet i Stockholm 
            Lokal:     Sevenbomsalen, plan 2 
            Tillgänglighet: Hiss, hörslinga 
            T:             Slussen 
            Inträde:  Du måste boka/köpa biljett 
                            - vuxna 50 kr,  
                            - barn/ungdomar under 
                              18 år 25 kr.  

Världsberättardagen, Världsbiblioteket                   
2019-03-20 Ur foto av: Jörgen Bodner              
 

Läs mer och köp biljett: Konst och kultur, Stockholms stad 
https://kultur.stockholm/aktuellt/kalendarium/2023/03/varldsberattardagen/                          
Läs mer om Världsberätardagen: Berättarnätet Öst  
https://berattarnat-ost.se/varldsberattardagen/  
 

Berättarnätet Öst i samarbete med Stadsmuseet och ABF Stockholm  
 
 

VÅRA BERÄTTARKVÄLLAR 
 

Vårens Berättarkvällar har flyttat till vår nya berättarscen på Folkkulturcentrum i 
Hjorthagen. Där berättar vi halsbrytande skrönor, gudasagor och äventyr i 
vardagen! 

 

           Kvällar februari - maj 
 
o fredag  24 februari 
o onsdag 22 mars  
o fredag  14 april 
o tisdag   23 maj 
 

     Alltid 19.00 – 21.00 
   
    Värdar 
    feb: Anders Holmberg/JohanTheodorsson 
    mars: Pelle Olsson/Gunilla Cullemark 
  

 

Monica Zak, Berättarkväll,  
Folkkulturcentrum 2023-01-10 
 

Du som är medlem och vill berätta, kom i god tid, så sätter kvällens värdar upp 
dig på berättarlistan. Berättelsen får vara max 10 minuter.  

https://kultur.stockholm/aktuellt/kalendarium/2023/03/varldsberattardagen/
https://berattarnat-ost.se/varldsberattardagen/
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             Plats:      Folkkulturcentrum,  
                             Artemisgatan 19 
                             https://folkkulturcentrum.se/  

             Lokal:     Teatern, markplanet 
             Tillgänglighet: Rullstol, handikapptoalett 
             T:            Ropsten, uppgång Hjorthagen  
                             Lokalen ligger strax intill  
                             utgången 
             Fiket:      Öppet 
             Inträde:  50 kr, fritt för medlemmar i  
                             BNÖ 

Berättarkväll, Folkkulturcentrum  
2023-01-10 
 

Läs mer om Berättarkvällarna: BNÖ https://berattarnat-

ost.se/berattarkvallar/  Kontakt BNÖ: 0739246471 
Berättarnätet Öst i samarbete med ABF Stockholm 
 
 

STOCKHOLMSMÄSTERSKAP I BERÄTTARSLAM 
 

Tiden närmar sig för vår lekfulla tävling med publiken som domare och med 
berättare som försöker överglänsa varandra med dråpliga sagor och skrönor.  
Vi genomför tävlingen under Kulturnatt Stockholm, så räkna med stor publik! 
Segraren kvalificerar sig till det svenska mästerskapet.  

 
            Datum: Kulturnatt Stockholm 
                          lördag 22 april  

 
            Tid:       17.30 – 20.30 
            Plats:    Aspen, Hägerstensvägen 100 A 
            T:           Aspudden 
            MC:       Anders Holmberg och  
                          Pelle Olsson 
            Inträde: Gratis, men kolla om du måste 
                          boka biljett! 
 Bistro:   Öppen 
 
 

Irène Karlbom Häll, Stockholmsmästare,  
Stadsmuseet 2021-09-04 
 

Vill du vara med och tävla?  
 

Anmäl dig nu, först till kvarn gäller! 7 eller 8 deltagare får plats. Du behöver två 
historier som tillsammans får vara max 15 minuter. Anmäl dig till Pelle Olsson  
via mejl pelle.olsson52@gmail.com eller via mobil 076-212 67 89 
 

Genom följande länkar finns inledande information, som successivt kommer att 
fyllas på. Bio Aspen: https://www.bioaspen.se/movies/kulturnatten/3394,   
Kulturnatt Stockholm: https://kulturnattstockholm.se/kulturnatt-stockholm-2023/  

https://folkkulturcentrum.se/
https://berattarnat-ost.se/berattarkvallar/
https://berattarnat-ost.se/berattarkvallar/
mailto:pelle.olsson52@gmail.com
https://www.bioaspen.se/movies/kulturnatten/3394
https://kulturnattstockholm.se/kulturnatt-stockholm-2023/
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Var uppmärksam på information som kommer senare i dessa kanaler, och 
naturligtvis via BNÖs hemsida https://berattarnat-ost.se/regionalt-berattarslam/,      
Facebook och nyhetsbrev! 
 
Berättarnätet Öst i samarbete med Bio Aspen. BNÖ svarar för det första 
programmet under kvällen, följt av Fabula Storytelling och Aspen som svarar  
för sina program. 
 

 

SVENSKT MÄSTERSKAP I BERÄTTARSLAM 
 
För andra året i rad kommer BNÖ att arrangera SM i samarbete med 
Stadsmuseet i Stockholm. Det blir en lustfylld tävling där publiken är domare.  
I finalen finns plats för 7 eller 8 deltagare. 
            

            Datum: lördag 7 oktober 
 
            Plats:    Stockholms Stadsmuseum 
            Lokal:   Sevenbomsalen, plan 2 
 
            Välkommen som lokal/regional aktör  
            -  att anmäla intresse för deltagande 
               senast: 30 april 
            -  att anmäla vem som kommer att tävla  
               senast: 30 september   

De tävlande vid förra årets SM med  
mästaren Karin Lundengård i mitten,  
Stadsmuseet 2022-10-08  

 
Läs mer på BNÖs hemsida https://berattarnat-ost.se/30-4-anmalan-sm-i-

berattarslam-2023/  Alltmer information kommer på hemsidan, Facebook, och  
i nyhetsbreven. 
 

Kontaktpersoner i BNÖ: 
Anders Holmberg anderskreak@gmail.com 070-7774496  
Margareta Lindvall Rolfhamre margareta.l@rolfhamre.se 073-7708249 
 
 
 

FÖRENINGEN 
 
 

FEDERATION FOR EUROPEAN STORYTELLING, FEST 
 

Du som vill delta i festivalen i Veszprém/Ungern, här finns information, rabatter 
och anmälningshandlingar https://fest-network.eu/the-conference/  Vill du ha 
kontinuerlig information från FEST, prenumerera på deras nyhetsbrev via 
hemsidan https://fest-network.eu/! 

https://berattarnat-ost.se/regionalt-berattarslam/
https://berattarnat-ost.se/30-4-anmalan-sm-i-berattarslam-2023/
https://berattarnat-ost.se/30-4-anmalan-sm-i-berattarslam-2023/
mailto:anderskreak@gmail.com
mailto:margareta.l@rolfhamre.se
https://fest-network.eu/the-conference/
https://fest-network.eu/
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          Konferens och festival 
 
o Den årliga konferensen genomförs  
           i Ungern 14 – 16 juni  
o med efterföljande Storytelling festival  
           16 – 17 juni  
o Sista anmälningsdag är 14 maj 

  
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 Kontakta oss också om du har 
frågor om konferensen och festivalen. 
 
 

Välkommen till BNÖs årsmöte! 
 

            Datum: söndag 26 februari 
 

            Tid:     15.00 - 17.30 
            Plats:  Mäster Olofsgården 
            Lokal: Vardagsrummet,  
                        Svartmangatan 6,  
                        innanför stora porten t.h.                        
            Tillgänglighet: Gatuplan 
            T:         Gamla Stan 

 

Vi bjuder på fika med kaka och frukt, ingen föranmälan! 
 

Som vanligt får du veta mycket om föreningen. Ett tillfälle för nya och gamla 
medlemmar att träffas. 
 

Årsmöteshandlingarna finnas på föreningens hemsida. Vi kommer att ha ett 
begränsat antal kopior av handlingarna att dela ut på mötet, så ladda ner dem 
eller skriv ut dem och ta med! 
https://berattarnat-ost.se/26-2-23-arsmoteshandlingar/  

 
 
HAR DU BETALAT DIN MEDLEMSAVGIFT TILL BNÖ? 
 
Som du ser erbjuder vi många spännande evenemang redan i början av året. De 
flesta är gratis för medlemmar. Det gäller också Berättarnas torg till sommaren - 
varje kväll under en hel vecka. Om du inte är medlem kostar det 100 kr per kväll.  
 
Vi behöver dig för att kunna behålla våra evenemang! 

 
o              Sätt in 225 kr på föreningens plusgiro  
                      11 08 32-3 och skriv ditt namn. 
o              Sänd ett mejl till medlem@berattarnat-ost.se  
                      med namn, postadress, e-post och gärna 
                      telefon* 

 

*  Vi behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.  

mailto:info@berattarnat-ost.se
https://berattarnat-ost.se/26-2-23-arsmoteshandlingar/
mailto:medlem@berattarnat-ost.se
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MEDDELA DIN NYA MEJLADRESS! 
Kom ihåg att informera oss när du byter info@berattarnat-ost.se 
 
OM DU INTE VILL HA VÅRA BREV 
Meddela oss genom ovanstående infoadress. Ange namn och mejl.  
 
NYHETSBREVEN 
kommer varannan månad, nästa i april. 
 
GILLA OSS 

 
 
 
 
 

på Facebook! 
 
 
 

SÄND NYHETSBREVET TILL NÅGON ANNAN! 

 
Medlemmar i föreningen och andra intresserade får nyhetsbreven via mejl.  
Vill du också ha dem, sänd ditt namn till info@berattarnat-ost.se 

 
 
Stort tack för åren med nyhetsbreven! Vid årsmötet avslutar jag mitt uppdrag 
som ordförande i föreningen och därmed mitt informationsansvar. 
 
15 februari 
Karin Hultenheim  
__________________________________________________________________ 
 
Hemsida:     https://berattarnat-ost.se/ 

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

__________________________________________________________________ 
 

mailto:info@berattarnat-ost.se
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