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Verksamhetsberättelse för Berättarnätet Öst 2007
Under året har Berättarnätet Öst haft en aktiv och varierad verksamhet, som lockat nya
medlemmar och en växande publik. Vid årets slut var medlemsantalet 126, en ökning med 17
medlemmar.
Berättarkvällar på Café Agueli
Vi har haft nio berättarkvällar på Café Agueli i samarbete med ABF Stockholm, som bidragit
till lokalhyran. Programmen har varit varierande och kvällarna har i genomsnitt haft en publik
på 30 personer per kväll. Det är den högsta siffran hittills. Cafévärdar har varit Bosse Almén,
Eva Graus, Pelle Olsson och Bertil Bragby.
Berättarnas Torg
För femte året i rad arrangerade vi Berättarnas Torg under kastanjen på Brända tomten i
Gamla Stan. Nio berättare från Berättarnätet Öst och tre gästberättare underhöll publiken
under de 14 sommarkvällarna 25 juni – 8 juli. Det kom totalt 1047 lyssnare, vilket betyder 75
personer i genomsnitt – också det ett publikrekord!
Arrangemanget genomfördes i samarbete med ABF och Mäster Olofsgården och var gratis för
publiken. De som ansvarade för planering och genomförande var: Pelle Olsson, Marianne
Engström, Bosse Almén och Kerttu Jokela.
BerättarSlam
Den regionala tävlingen av BerättarSlam ägde rum på Etnografiska museet den 21 mars med
Berättarnätet Öst som arrangör och med Anders Holmberg från Borås som konferencier. Nio
tävlande underhöll de 25 lyssnarna i publiken. Pelle Olsson avgick med segern. Det var ett
arrangemang i samverkan med ABF/Stockholm.
Pelle fick sedan representera Berättarnätet Öst på SM i BerättarSlam den 27 oktober på
Dieselverkstaden i Nacka. Det var ett samarrangemang mellan Berättarnätet Öst och Fabula
Story Telling Festival på uppdrag av Berättarnätet Sverige. Konferencier var Göran Hemberg
och bisittare Catarina Abelli. Pelle Olsson vann igen inför en publik på 150 personer och blev
alltså Svensk Mästare i BerättarSlam, tvåa kom Anders Granström och på tredje plats kom
Anders Sandqvist. De svenska mästerskapen i BerättarSlam 2008 fick bidrag från Kulturrådet
och från Stockholms Läns Landsting.
Förenings- och styrelsemöten under året
Den 4 februari hölls årsmöte med 14 deltagare. Karin Wästfelt, Rebecka
Bodemar och Sigrid Ogland hade avsagt sig omval, så en delvis ny styrelse valdes: Kerttu
Jokela (nyval som ordförande), Bosse Almén (omval som kassör), Lisa Killander-Braun
(nyval som suppleant och sekreterare), Göran Hemberg (omval), Eva Graus (omval),
Marianne Engström (omval) och Catarina Abelli (omval som suppleant).
Styrelsen har haft 7 protokollförda möten under året.
Kursverksamhet m.m.
Under mars månad gjorde Bosse Almén och Kerttu Jokela en medlemsundersökning. Enkäten
skickades ut till 130 adresser. De som svarade var mycket positiva till föreningens
verksamhet, speciellt till Berättarnas Torg och Café Agueli. Medlemmarna önskade också
kurser, bland annat i berättande och röstträning. Sådana kurser genomfördes under året. På
våren höll Pelle Olsson en tvådagars kurs i Livsberättande och på hösten ledde Marianne
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Engström och Sigrid Ogland en heldags Röstkurs. Kurserna blev också ett bra sätt att värva
nya medlemmar.
Övriga arrangemang
Mäster Olofsgården står bakom den s.k. levande adventskalendern i Gamla Stan under
december. Varje kväll kl 18 öppnades ett fönster och en levande människa läste en text eller
berättade. I år medverkade Marianne Engström och Bosse Almén från Berättarnätet Öst. Stor
publik mötte upp.
Hemsidan
En del av hemsidan är bara öppen för styrelsen, en annan del bara för medlemmar och
ytterligare en del är öppen för allmänheten. Kalendariet är den mest besökta av den öppna
delen, där skriver medlemmar in olika evenemang och framträdanden.
Bokslut och balansräkning
Redovisas separat.
Stockholm den 13 januari 2008
Kerttu Jokela och Lisa Killander-Braun

