
Årets berättare

Alf Engström. Stockholm (1944). 
Barnbibliotekarie och berättare. Mickelpriset – 
det svenska berättarpriset – 1998. Cirka 5000 
berättarframträdanden sedan 1980 med 
sägner, folksagor, Grimm, H C Andersen, 
spökhistorier, nordisk och grekisk mytologi. 
Tel. 08-6535476.  
Anders Sandkvist. Ramsjö (f. 1955). 
Lantbrukare och f.d. brandman. 
Berättare och sångare (med rötterna i finska 
Karelen). Medlem i svenska berättarlandslaget 
2008 tack vare sina gripande historier om livet 
förr i världen i Hälsingland. Tel. 0651-500 51.

Bertil Bragby född 1933 på Söder  i 
Stockholm. Tyresö.  F.d. ingenjör och byråkrat. 
Numera berättare, skådespelare, regissör. 
Specialist på Nalle Puh, grekisk mytologi och 
barndoms-minnen från Småland. Tel. 08-716 
57 07.
Bosse Almén.  Stockholm (f. 1939). Berättare, 
författare och guldsmed. Berättar bara egna 
historier. Ett långt och händelserikt liv, i med 
och motgång, har gett honom en stor samling 
fantastiska historier. Arrangör för Berättarnas 
torg. Kontakt: boalmen@gmail.com  .   

Britt-Inger Nilsson. Sollerön(f. 1962). 
Berättare och kantor. En av tre  i svenska 
berättarlandslaget. Allting går att berätta, men 
de riktigt sanna, ja eller nästan så gott som 
sanna historierna ligger längst upp på listan. 
Tel. 073-2038787.

Göran Hemberg. Solna (f. 1941). Praktisk 
filosof och f. d. ordförande i Berättarnätet Öst. 
Professionell berättare i ett 20-tal år. Ägnar sig 
åt konsten att förvandla minnen till berättelser 
och gifta ihop de goda berättelserna med de 
goda samtalen. Tel. 070-555 68 03.
Helén Dejke, Stockholm. 40-talist. 
Sagoberättare, rimochramsmakare och
gastkramare. Tidigare många år på 
Kulturhuset , nu som frilans bl. a. på bibliotek 
och skolor. www.sagorochramsor.se

Jörgen Bodner. Stockholm (f. 1952). 
Skådespelare, regissör och talartränare. 
Blandar egna påhitt med klassiska berättelser, 
vinklade på något sätt. Ordförande i 
Berättarnätet Öst. www.replikskiften.com.

Kerstin Thuresson. Ljungskile. Född  i 
Göteborg 1954  vilket hörs på idiomet. Leg. 
logoped, berättare, dansledare och utbildare. 
Berättar magiska folksagor och dråpliga 
händelser ur det egna livet. Sekreterare i 
Berättarnät Väst.   www.ordochdans.com. 

Kiriaki Christoforidis.  Göteborg (f. 1967). 
Berättare med rötterna i Grekland, stammen i 
Göteborg och grenarna i hela världen. Berättar 
världens folksagor och grekiska myter  om sin 
farmor och sig själv. Dramatik och humor på 
köpet. www.kiriakifolkochsagor.se.

Love Ersare. Umeå (f. 1983).
En berättare med ena foten i teatern. 
Ordförande i Berättarnätet Sverige. Love 
älskar historier med en knorr och ett budskap, 
men under Berättarnas Torg kommer han även 
att framföra helt improviserade berättelser 
baserade på publikens förslag.
www.loveersare.se.

Marianne Engström. Stockholm (f. 1952) 
Uppvuxen med häxor, spöken och troll  i de 
östgötska skogarna. Berättare, skådespelerska 
och röst/rörelsepedagog.   Favoriter är gamla 
sägner och myter men också helt sanna 
episoder ur sitt  eget liv. Arrangör för 
Berättarnas torg. www.kulturpool.se/rostkurs.

Pelle Olsson. Stockholm (f. 1952). Författare, 
berättare och sjuksköterska. Berättar helst om 
sitt eget äventyrliga liv. Publiken varnas för 
hans besynnerliga fantasi. Nordisk mästare i 
berättarslam 2008. Arrangör för Berättarnas 
Torg. www.pelleolsson.se.

Sven Hansson. Rydebäck (f. 1942). 
Pensionerad lärare och berättare. Berättar
gärna sagor och myter, men helst tillspetsade 
historier från sin uppväxt i sydvästra Skåne. 
Kassör i Berättarnätet Sverige. En av 
medlemmarna i Berättarklubben i Landskrona. 
www.berattarklubben.se.

                   Berättarnätet Öst www.berattarnat-ost.se 
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