
	  
	  
 

Gott Nytt BerättarÅr 2012 
 

Vad kan ett nytt Berättarår innehålla? Berättarrazzior, Berättarfestivaler, 
Berättarkaféer och andra spännande program. Kanske nya projekt, nya 

målgrupper nya samarbeten både i Sverige och utanför! 
Vi som sitter i BNS styrelse ska här berätta om vad vi känner till som är på gång. 
Sen får du som läser detta berätta för alla andra om vad ni gör. Vad är det som 

pågår ute hos er? Berätta för oss, inspirera oss, och visa det i text och bild på 
webbsidan: www.berattarnatet.se  

Ert material mailas till monika.westin@comhem.se, så lägger hon in det. 
 

Vi bygger Berättarnätet Sverige tillsammans! 
Tack till alla som svarade på medlemsenkäten, en intressant läsning som vi ska 
sammanfatta och lägga ut på webben. Och till er som ännu inte svarat på den, 

hör av er så får ni frågorna igen, och kan maila svaren direkt till mig. 
 

Jag ägnar just nu en hel del tid åt the Federation for European Storytelling  
FEST, och den storytellingkonferens som blir 2012, i Alden Biesen, 4 – 7 juli. 

En fråga som kom upp på senaste mötet var: ”Vad skulle BNS kunna bidra med 
som nationell paraplyorganisation under FEST – konferensen? Vad är speciellt 

med det svenska berättarnätverket som vi skulle kunna dela med oss av till anda i 
Europa? ” 

Jag tar tacksamt emot alla era synpunkter! Maila mig på rm.lindfors@gmail.com 
 

Vi planerar också inför den kommande FEST-konferensen i Sverige, i 
Västerbotten våren 2014, när Umeå är kulturhuvudstad. 

 
Ett annat prioriterat område för BNS är ”Unga Berättare” Hur vi utvecklar 

möjligheterna för unga berättare, och där förstår vi att det pågår många 
spännande projekt i landet. Berättarrazzior på skolor, berättarworkshops m.m. 

Visst vore det intressant och inspirerande att kunna visa det på webbsidan? 
Hör gärna av er, skriv, berätta och skicka in bilder till Monika Westin 

monika.westin@comhem.se, så lägger hon in det på webbsidan. 
 



 
Berättarslam 

Nu är det dags att börja planera för 2012 års regionala berättarslam, och se till 
att dom är genomförda och klara till 15 maj.  

Det Nordiska Berättarslammet kommer Fabula att arrangera hösten 2012 ! 
Låter ju hur trevligt som helst, att Sverige är värdland!  

Meddela Sven Hansson, som är slamansvarig i BNS, era tävlingsresultat.  
 

Efterlysning  
Finns det någon som gillar kommunikation - någon som är jätteintresserad av att 
göra ett volontärsjobb med att skriva på webbsidan? Vi har en idé om att starta 

en serie av intervjuer med samtliga medlemsföreningar. Så du som är intresserad 
av att fråga och skriva - hör av dig till oss i styrelsen, vi behöver dig! 

 
Årsmötet 

Årsmötet blir i Göteborg, den 25 mars, i anslutning till Värdsberättardagen.  
Programmet arrangeras av Berättarnätet Väst. Just nu planeras innehållet för de 

dagar då vi blir inbjuda till Göteborg (23 – 25 mars)  
Det blir bl.a ett möte med de Nordiska Berättarföreningarna.  

De har tackat ja till att komma och möta er!  
Vi återkommer med info. 

 
Till sist … 

Jag har besökt Sydafrika under nov/dec för att inspireras av deras 
berättartradition, möta berättare, och uppleva den roll berättandet spelar i ett 

land som är i en process där man ska försonas med historien, återuppbygga och 
utveckla ”the rainbow nation” – ett land där man ser att mångfald berikar! Att 

berätta ger människor en möjlighet att träna sin fantasiförmåga. Fantasin gör det 
möjligt för människor att se det som ännu inte skett. Det handlar om att bygga 

identitet, skapa hopp och framtidstro. Och det handlar om att njuta av 
berättelserna, av berättaren, av bilderna det ger den som lyssnar. 

 
Jag mötte bl.a Lesley Beake som arbetar tillsammans med Gcina Mhlope, 

Sydafrikas stora storyteller, dom ska starta ett nätverk för berättare och 
barnboksförfattare i Sydafrika, vi samtalade om nätverksbyggande och om 

kommande samarbeten. 
 

 
 

Rose-Marie Lindfors 
Ordförande i Berättarnätet Sverige www.berattarnatet.se  

 


