Årets berättare 2010
Alf Engström. Stockholm. Berättare och
barnbibliotekarie. 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.

Marianne Engström. Stockholm. 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

Anders Sandkvist. Ramsjö. Lantbrukare och
f.d. brandman. Berättare och sångare, med
rötterna i finska Karelen. Medlem i svenska
berättarlandslaget 2008 tack vare sina starka
historier om livet förr i världen i Hälsingland.
Tel. 0651-500 51.

Mikael Öberg. Stockholm. Berättar historier från
alla världshörnen. Inspirerad av indiska
sångarberättare och marockanska torgberättare
gör han framträdanden och föreställningar i
energisk och experimentell stil i samarbete med
musiker och konstnärer. Driver gruppen Galder.
www.mikaeloberg.com

Bosse Almén. Stockholm 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

Pelle Olsson. Stockholm. Uppvuxen i
Härnösand. Författare och sjuksköterska.
Ordförande i Berättarnätet Öst. Berättar helst
om sitt eget äventyrliga liv. Nordisk mästare i
Berättarslam 2008. Arrangör för Berättarnas
torg. www.pelleolsson.se

Eva Graus. Stockholm, men uppvuxen på
Gotland Berättare, pedagog. Inspirerad av
raukar, doftande backtimjan och skimrande
vallmofält. Fascinerad av hur man i olika kulturer
tolkar naturen och världen. Vill föra fram mod och
styrka hos de "små och svaga" i sina berättelser.
evagraus@yahoo.se

Sara Arámbula. Skåne. Framför mest egna
berättelser. Favoritgenren är saftiga moderna
skrönor. Ordförande i Berättarakademin.
Berättar och undervisar i berättande på
professionell basis. 2009 vann hon skånska,
svenska och nordiska mästerskapen i
Berättarslam. www.arambula.se

Jörgen Bodner. Stockholm. Skådespelare,
regissör och talartränare. Blandar egna påhitt
med klassiska berättelser, vinklade på något sätt.
Styrelsemedlem och webmaster för Berättarnätet
Öst. www.replikskiften.com

Sigrid Ogland. Berättare, skådespelare och
socialterapeut. Uppvuxen i Norrland, sedan
länge boende och verksam i Järna. Berättar
sagor, glada som allvarliga, i skiftande
sammanhang där man värnar om jorden och
människan. sigridogland@hotmail.com

Kiriaki Christoforidis. Göteborg. 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

Wiqtor Ådahl. Sundsvall. Ung människa vars
berättande just har tagit fart. Tvåa i Nordiska
Mästerskapen i Berättarslam 2009! Berättar
historier som berör och väcker tankar. Roliga
eller sorgliga, eller bara en vacker
fantasiöppnare. wiqtor.adahl@gmail.com

Leo Löthman är författare från Åland. Drev först
runt ett halvt liv i havets och tillvarons
besynnerligheter och har sedan övergått till att
skildra sina rön, skriftligt såväl som muntligt.
Ständigt förundrad.

Berättarnätet Öst www.berattarnat-ost.se

