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Välkommen till en vecka full av inspiration

med berättande, lyssnande, lek, övningar,
utväxling av erfarenheter och firande av det
muntliga berättandets läkande och välgörande
kraft mellan människor! Prova på kurser och hör
om aspekter av arbetet som pågår just nu i de
nordiska länderna. Kom och lär nytt och dela
med dig. Alla kan!

Som ett fördjupande arbete berättas eposet

KALEVALA fram varje kväll på tre nordiska
språk. Här finns mäktiga bilder och en djup
förbindelse mellan det talade ordet och naturen
omkring oss, förutom språkljudens och
rytmernas förmåga att stoppa blodflödet och
bygga båtar! Ordet som skapande kraft.
Musiker följer oss på vår väg hela veckan och
gemenskapen fröjdas i berättarnas spår.
Väl mött vid Långsjöns vatten!
"Marjatta" av Akseli Gallen-Kallela

Med berättare från hela Norden: Lise Säther (N), Sigrid Ogland (S), Märta Uggla (FIN),
Marianne Christensen (DK), Anna-Stina Eriksson (S), Yvonne Dunderfelt (FIN),
Ann-Mari Urwald (DK), Maria Bergbäck (S), Roar Lefsaker (N), Karsten Mathiasen
(DK), Inger Lise Oelrich (DK/S) och många fler, samt folkmusik med Klezmerduo (DK)

DELTAGARAVGIFT 3.500 SEK Ekologisk kost och logi tillkommer
Arrangör: ALBA Allians för läkande berättande i Norden
Mera info om kurserna och anmälan senast 15 Juni 2010 till:
storytelling@telia.com och www.nordiskalba.org
Nordisk ALBA Symposium ORD SOM LÄKER
Inger Lise Oelrich Gullvivstigen 4, 15331 Järna, Sverige
Tel. +46 (0)8 551 507 60

VÄLJ EN KURS
1. ORDET I BÖRJAN AV LIVET – NÄRING FÖR FRAMTIDEN med Anna-Stina Eriksson (S)
förskolepedagog och berättare.
2. FORTÆL EN HISTORIE! med Lise Sæther (N) bonde, lærer og forteller.
3. ORDENS MAGI – HJÄRTERUM I SJUKRUM. Med Ann-Mari Urwald (DK), författare och
berättare, Annika Martikainen (FIN), waldorflärare och textilhantverkare och Sigrid Ogland (S),
socialterapeut och berättare, alla verksamma på sjukhus.
4. STORYTELLING I ARBETSLIVET – Möte mellan högra och vänstra hjärnhalvan.
Maria Bergbäck (S) berättare, organisationskonsult i psykosyntes.
5. KUNSTEN Å FORTELLE FRA SIT EGET LIV. Roar Lefsaker (N) bonde og forteller på Holt
Gård, Vestfold.
KONSTNÄRLIGT ÖVANDE

Det poetiska språket - dikta och tala! med Hélène Bohman-Blomqvist (S), ordkonstnär sångerska
och läkepedagog

Berättarens Röst med Sigrid Ogland (S), berättare, drama- och röstlärare
Sång med Birgit Norrman (S), sångerska och berättare med ukulele och gitarr
Dagens Kalevala Berättare med Yvonne Dunderfelt (FIN), Inger Lise Oelrich (DK/S), Klezmerduo
(DK)

FÖREDRAG och PROVA-PÅ
Fra Jord til Ord – Mit yrke som forteller, LISE SÆTHER (N).
Mit arbeid med fortelling innen rus og psykiatri, KIRSTEN ANTHONSEN (N), forteller, pedagog
og rusterapeut.
ALBA Fredsprojekt, INGER LISE OELRICH.(DK/S), regissör och berättare. Fred og forsoning,
KARSTEN MATHIASEN (DK), cirkusklovn og forteller.
”Vi är redan framme” om Thich Nhat Hanh och meditation, MÄRTA UGGLA (FIN), modersmålslärare och berättare.
Skapa med ord - tova i ull, VERENA HALLER (S) berättare, slöjdkonsulent och waldorfpedagog.
Eventyrkort som inspiration til din fortælling, MARIANNE CHRISTENSEN (DK), fortæller, lærer
og samtaleterapeut.
Improvisera berättande, MONIKA GRANSTRÖM (S), berättare, dramapedagog, yogainstruktör.
Hur hittar man en magisk fyrklöver. STINE HEE (DK/S), konstnär & psykodramatiker.

