
 
 
Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2005 
 
 
Under året har Berättarnätet Öst haft en aktiv och varierad verksamhet som lockat nya 
medlemmar och en växande publik. Vid årets slut var medlemsantalet 110 personer. 
 
Berättarkvällar på Café Agueli 
Vi har haft 9 berättarkvällar på Café Agueli i samarbete med ABF Stockholm som bidragit till 
lokalhyran. En arbetsgrupp bestående av Eva Graus, Pelle Olsson, Bo Almén och Bertil 
Bragby stod för värdskap och pengahanteringen för de som gick med i föreningen. Kvällarna 
har varit välbesökta och programmen varierande och av hög kvalitet: 
24 januari 22 personer 
22 februari 22 personer 
31 mars 28 personer 
25 april 30 personer 
24 maj 24 personer 

8 september 19 personer 
10 oktober 33 personer 
15 november 39 personer 
14 december 26 personer 
(Se  www.berattarnatet-ost.se för program)

 
Berättarnas torg  
genomfördes för tredje året i rad och pågick 27/6 - 10 /7. Den här gången i samarbete med 
ABF Stockholm, Studiefrämjandet i Stockholm och Mäster Olofsgården. Varje kväll 
berättade medlemmar ur Berättarnätet Öst under kastanjen på Brända tomten i Gamla Stan. 
Det kom totalt 719 lyssnare. Två - tre berättare delade på en dryg timme. Publiken bestod av 
såväl medlemmar från Berättarnätet Öst som bekanta och obekanta lyssnare. Så här många 
personer kom och lyssnade vid varje enskilt tillfälle med start 27/6: 34 st, 26 st, 38 st, 40 st, 
39 st, 56 st, 43 st, 47 st, 60 st, 51 st, 62 st, 55 st, 68 st och100 st. (Se  www.berattarnatet-ost.se 
för program) 
Gruppen som ansvarade för planeringen och genomförandet av Berättarnas Torg bestod av: 
Pelle Olsson, Marianne Engström och Ida Junker. 
 
BerättarSlam 
På årsmötet den 16/1 beslöts att göra BerättarSlam till ett av inslagen under berättaråret 2006, 
med nationell final under Fabulafestivalen. Vid ordnade en vårfest med knytkalas på 
Etnografiska museet den 11 juni där vi gjorde vi ett första försök. Den 3 december 
genomförde vi ett nytt BerättarSlam med reviderade regler, dit vi hade bjudit in deltagare och 
gäster från berättarnäten i övriga landet. Vi var sammanlagt ett 60-tal personer, varav 7 
tävlande och ungefär lika många funktionärer. 
 
Förenings- & styrelsemöten under året 
De 16/1 hade vi ordinarie årsmöte. Något ytterligare föreningsmöte har inte hållits. 
Styrelsen har haft åtta möten under året: ett arbetsmöte kring hemsidan den 30/1 samt 
protokollförda styrelsemöten den 20/2, 3/4, 24/4, 29/5, 11/9, 9/10, 13/11 och 11/12. 
 
Kursverksamhet 
Berättarnätet Öst har anordnat en kurs den 4 december i samarbete med ABF Stockholm: 
Spetsa öronen och orden får vingar – en berättarverkstad där deltagarna lyssnar fram 
varandras historier. 
 



Samverkansprojekt  
● Fabula Berättarfestival hölls 18/3 - 20/3 i samband med World Storytelling Day. 

Berättarnätet Öst medverkade med programmet ”Stockholmsberättelser”, samt sponsrade 
festivalen med subventionerade biljetter. 

● Berättarnätet Öst samverkade – med Järna Kulturforum som huvudarrangör – i symposiet 
”Storytelling as a Healing Art” som hölls den 11/7 – 17/7. 

● Berättarnätet Öst gick temporärt in i projektet ”Ung Berättarscen” genom att ställa sig 
bakom en ansökan till Framtidens Kultur om 100 000:- för en förstudie. 

 
Hemsida 
Under året har Berättarnätet Öst byggt upp en hemsida: www.berattarnatet-ost.se. 
 
 
Bokslut och balansräkning  
Redovisas separat. 
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