Verksamhetsberättelse 2019
Skelleftebygdens Berättarförening
Vi startade å ret med en Workshop 11 – 12 januari
The spontaneous Storyteller and the Fairytale
Med Ivanir Sibylla Hasson 14 personer deltog
Ansvarig: RM Lindfors.

2019 var vå rt sista å r med Kulturrå ds projektet Kreativa Platser Lyssna
på oss i Jörn dä r den Ursinningafestivalen genomfö rdes, må let på den 3å riga resan. Vi ä r stolta ö ver dessa å r och en sammanfattning och lä rdom av
allt som hä nt Ninns att lä sa i den Nina boken Lyssna på oss.
Ansvarig: RM Lindfors.

16 februari Under Vintersim i samverkan med Mö rkrets och kylans glada
vä nner hå ller berä ttarfö reningen i Isvakspoesin.
Ansvariga: Berit Juvonen, Kerstin Andersson & RM Lindfors.

8 april Vi bjö d in till workshop fö r alla som ville vara bordsvä rdar 2st
deltog (Malin AU berg & Marina Georgescu).
9 april Berä ttarklubb på Vä sterbottensteatern. 5 berä ttare frå n fö rening
deltog med sina berä ttelser: Kerstin Andersson, AU sa Lindströ m OZ berg,
Karin Hä ggmark & Malin Andersson.

Vårt koncept för Story Sharing Café
Genom samverkan med Finland, Fabula och Norge har vi hitta story sharing,
ett sä tt att få dela berä ttelser. Dä r vi arbetar med frå gekort och berä ttelser
vä xer fram runt borden, en del delas en del berä ttelser vandrar vidare.
Vå r må lsä ttning ä r att kulturer och generationer ska blandas runt
berä ttandet.
Under berä ttarkafé et Ninns också musik att lyssna på mellan berä ttelser, en
ordfö rdelare/vä rd och bordsvä rdar. Tanken ä r att alla ska få berä tta vid
bordet, sen Ninns mö jlighet att dela berä ttelser till alla.
Vä lkommen till ett berä ttarkafé dä r vi trä ffas
runt ett kafé bord och lyssnar till varandras
berä ttelser ur det egna livet, handledda av
Skelleftebygdens Berä ttarfö rening.
Du behö ver inte fö rbereda dig på nå got sä tt! Bara dyka upp och dela din
berä ttelse.

23 april Vi är våra berättelser - Berä ttarkafé 32 personer deltog
(Ansvariga: Malin AU berg, Ramy Ageray & Marina Georgescu)

21 maj Vi ä r vå ra berä ttelser- Berä ttarkafé
På Nordanå café scen 28 personer deltog.
Ramy Ageray, Anna Wikströ m, Tö va Glä nta, Ulrica Rauhala, Jan Sehlstedt,
Malin AU berg & Marina Georgescu.

1 juni: Story sharing café och workshop i Jö rn (Malin AU berg, RM Lindfors,
Jan Sehlstedt & Marina Georgescu) en del i Ursinningfestival, om den gå r
att lä sa i den Nina boken Lyssna på oss! 30 st deltog.

8 Juni : Hola! Hej! - Muntlig berä ttande på olika språ k (svenska&spanska)
iblandat med nycirkus. Publiken 20st.

23 juni MAJORSKAN, PROSTEN OCH LINDANSERSKAN
På gamla hamnen i Ursviken. En berä ttelse som utspelar sig vid mitten av
1800talet. Om Lovisa von Post som lä mnar sitt adliga arv i Vä stmanland fö r
att bedriva skeppshandel i Skellefteå , om prosten som ville ha en stad och
om en tysk cirkusmusiker som fö rä lskar i cirkusdirektö rens dotter.
Berä ttarvandring med Jan Sehlstedt 12 st deltog.

11 augusti Finnforsrö varna Berä ttarvandring: en klassiker med Jan Sehlstedt,
Katarina Kling Lö Nbom och Marina Georgescu. Slut så ld! 40 st deltog.

18 augusti Berä ttarvandring på Erikslid Vä stra Eriksberg, fö rvandlas under
en timme till en spä nnande berä ttarmylla dä r fö rfattare, dö da som levande,
kä nda som okä nda tar plats. Ett nedslag i Vä sterbottens starka
berä ttartradition. Samlingsplats norr om Erikslidsrondellen, ca 50 meter
uppfö r backen i korsningen Ormens vä g/Lisbet Salanders gata. Kerstin
Andersson guidar, medverkande Margareta Hö rnqvist, Karin Hä ggmark,
Rose-Marie Lindfors och Ulrica Rauhala 15 personer deltog trots det
regniga vä dret.

BERÄTTARFESTIVALEN 2019
Under invigningen av berä ttarfestivalen 14 oktober medverkade 4
medlemmar ur fö reningen och berä ttade: Karin Hä ggmark, Ulrica Rauhala,
RM Lindfors och Malin AU berg.

Måndag 14 okt kl 18.00-20.00
AZ LGKOZ TTSOPPARESAN
Linda Marklund med en berä ttarfö restä llning serverad tillsammans med
hemkokt ä lgkö ttsoppa.
En lustig och fartfylld berä ttarfö restä llning om en, eller snarare tre resor. På
snirkliga, backiga grusvä gar genom Vä sterbottens inland få r du mö ta
fä rgstarka mä nniskor, och kanske få en glimt av vittra. 42 personer kom.

Tisdag 15 oktober Story Sharing Café under Berättarfestivalen 2019
Ett berä ttarkafé dä r vi trä ffas runt ett café bord och lyssnar till varandras
berä ttelser ur det egna livet, handledda av ordfö rdelare och bordsvä rdar. Du
behö ver inte fö rbereda dig på nå got sä tt! Mat och Nika Ninns att kö pa i café et
på Nordanå . Medverkar gjorde också Norra Glä djen - norrlä ndsk vemodig
barfotaglä dje. En berä ttelse om norrland, kä rlek, glä dje och vemod klä tt i
midnattssolens fä rger. Mycket stä mså ng till texter byggda av hjä rta och
smä rta, framfö rt till rytmen av elektriNierad stä mningsrock. 22 personer
deltog.
Ansvarig: Ulrica Rauhala & Marina Georgescu.

Onsdag 16 oktober Berä ttelser vid Elden dä r Story Squad frå n
Norge medverkade. Berä ttande mitt på torget runt elden! 48
personer deltog.
Ansvarig: Ulrica Rauhala & Malin AU berg.

Torsdag 17 okt kl. 18.30 -20.10
SO YOU WANT TO BE A HERO?

En heroisk avatar i en mytisk dataspelvä rld. En tonå rspojke med en
brinnande ö nskan om att rä dda vä rlden. En man som fö rsö ker att gö ra en
fö restä llning men må ste avbryta fö r att han mö ter sig sjä lv.
Med sitt eget liv som prisma delar Torgrim Mellum Stene med sig av en
uppriktig och underfundig berä ttarfö restä llning om medvetenhet,
tillhö righet och en strä van efter det sanna jaget. Verklighetens Torgrim och
hans virtuella alter ego Gloriana gå r sida vid sida i kä rlek och strid mot troll,
demoner och spegelbilder.
Tyvä rr denna fö rstä llning krockade med massa annat under festivalen 1
person kom! I samverkan med Kulturfö reningen Mullberget.

Fredag 18 okt kl.12.30 -13.10 & 14.00
BERAZ TTARLEK!
Fö lj med Skelleftebygdens berä ttarfö rening in i berä ttelsernas vä rld!
Fö r barn 0-6 å r i vuxens sä llskap.
Medverkande: Jan Sehlstedt, Anika Larsson & Marina Georgescu
55 barn deltog.

Fredag 18 okt kl. 15.00 -16.00
MAMMA! VAD AZ R DET SOM GOZ R ATT JAG AZ R JAG?
En fö restä llning om livet, dö den och kä rleken – en fö restä llning dä r Tine
Winther vä ver personliga berä ttelser med traditionell folksaga.
"Vad svarar man en 6-å ring som Nilosoferar samtidigt som hon borstar
tä nderna en vanlig tisdag kvä ll? Vad ä r det egentligen som har gjort att jag
ä r den jag ä r och vad lä mnar jag ö ver till mina barn? Fö restä llningen
handlar om livet och dö den, om vad som formar en mä nniska och om vad
ett barn svarar nä r berä ttelsen ä r ö ver.
Efter fö ljande samtal med berä ttaren Tine Winter om hennes
fö restä llning Mamma! Vad är det som gör att jag är jag?
Hur skapades fö restä llningen, hur var arbetsprocessen? Ett lä rande
seminarium. 95 i publiken 6 st deltog i eftersnack.

Lördag 19 okt kl.11.00 -13.00
WORKSHOP: STORY-LAB
Hur kan muntligt berä ttande samverka med andra konstformer?
AZ r du nyNiken på muntligt berä ttande? Utö var du nå gon konstform? AZ r du
sugen på att utveckla ditt eget kreativa skapande med hjä lp av muntligt
berä ttande och/eller vill du få tips och idé er på hur du kan samverka med
andra konstutö vare?
Då ä r denna workshop nå got fö r dig!
Under ledning av Torgrim Mellum Stene, som å tervä nder till Mullberget, så
få r du undersö ka och experimentera tillsammans med andra hur muntligt
berä ttande kan samverka på olika sä tt.
Du behö ver inte fö rbereda dig på nå got annat sä tt ä n att ta med din
NYFIKENHET!
I samverkan med Kulturfö reningen Mullberget 11 personer deltog.

9 november
Hö ll vi ett Story Sharingcafé under Fullt ö s! Musik av Robert Johnsson m.Nl.
22 personer deltog.
Ansvarig: Ulrica Rauhala & Marina Georgescu.

26 november Story Sharingcafé med musik av David och Susanne
24 personer kom.
Ansvarig: RM Lindfors & Kerstin Andersson

13-15 december Lys upp Mullberget. I samverkan med Kulturfö reningen
Mullberget.
Hip hop workshop med Ayla– Ett sä tt att mö ta de unga berä ttarna (7 st)
Story Sharing Café (Malin AU berg & Marina Georgescu) med musiker Robert
Jonsson (10st).

17 december å rets sista Story Sharingcafé med jul tema och så ng och
musik av polsk grupp. 20 deltog.
Ansvarig: Malin AU berg & Jan Sehlstedt

En bokcirkel bestå ende av 9 personer har trä ffats vid 4 tillfä llen av boken
”Muntligt Berä ttande” av Mats Rehnman och Ida Junker frå n Fabula.
I samarbete med Bilda. (Ansvarig: Marina Georgescu).

Berättarbyrån har trä ffats under 3 tillfä llen (Ansvarig: Malin AU berg, Ramy
Ageray (ABF) & Marina Georgescu).

Vi har under 2019 få tt en ny hemsida: www.berattarforeningen.se
Under 2019 har vi haft 8 Berä ttarkafé er 22 arrangemang samt allt som
hä nt i Jö rn. Vi rekommenderar er att lä sa boken Lyssna på oss!
Fö reningen har haft 10 styrelse mö ten, 3 medlemsmö ten och 1 å rsmö te.
SBF har 25 medlemmar.
Vi har haft värdskap fö r 5 barnfö restä llningar på Hallen å t Kultur
Skellefteå .
Vi ä r medlemmar i BNS -Berä ttarnä tet Sverige samt FEST- Federation for
European Storytelling. Vi har ä ven samarbeten med NBC –nordiskt
berä ttarcentrum.
Vi ä r en liten, men naggande god fö rening som vill sprida glä djen i
berä ttandet.
Sittande styrelse 2019: Marina Georgescu (ordfö rande), Torbjö rn
Hä ggmark (sekreterare), Ulrica Rauhala (kassö r), Kerstin Andersson &
Anna-Mia Johansson (ledamö ter), Karin Hä ggmark (suppleant).
Revisor: Lotta Wallströ m.
Vi har haft stö d och samverkat med Kultur Skellefteå , studiefö rbundet
Bilda, Kulturrå det, samt må nga Nler.

Tack till er alla!

Skelleftebygdens Berättarförening vill
återigen tacka alla er som tagit del av vår verksamhet,
alla ni som samarbetat med oss,
alla ni som medverkat under det gångna året
och delat era berättelser och alla er,
ni som burit en berättelse med er hem efter att ha lyssnat! /
Styrelsen

