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 dagar med berättande och nätverkande i  
 Västerbotten, Berättarnas län – program ››4

Inbjudan till FEST konferens 8-12 juni 2014 i  
Västerbotten. Tema: Berättande i rörelse
Kära medlem,

Federation for European Storytelling FEST och Berättarnätet Sverige BNS, inbjuder 
medlemsföreningar och andra intresserade att delta i FEST konferens som i år äger rum i 
Berättarnas län Västerbotten. Temat för årets konferens är ”Berättande i rörelse” och i sann 
berättaranda kommer vi att röra oss i tid och rum mellan tre olika platser i Västerbotten: 
Skellefteå – Malå – Umeå.  

Skellefteå / Malå / Umeå / 8-12 Juni

FEST 
2014



www.fest-network.eu  www.berattarnatet.se

Skellefteå / Malå / Umeå / 9-12 June

FEST 
2014

From Skellefteå (left), via Malå to Umeå – 2014 European Capital of Culture
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BERÄTTAR
FESTIVALEN

Skellefteå 24-30 mars 2014

KonFErEnSprograM I KorThET: 

8 juni:  Vi börjar på kvällen med en internationell smakupplevelse, 
en välkomstmiddag i Berättarnas stad Skellefteå. 

9 juni – skellefteå: Vi tittar vi bakåt för att knyta an till mänsklig
hetens rötter, till berättandet som alltid varit och är i ständigt rörelse, 
som ändras alltefter sammanhangen. 

10 juni – Malå: här och nu, möt Samisk berättartradition, på en plats 
med gamla anor. Vi bjuds på traditionell mat, vi får lära oss jojka. 
Workshops under dagen, där berättelser, joik, och musik samverkar. 
Framförs under kvällens festligheter, i midnattssolens sken. 

11 juni – uMeå: Mot Framtiden i Umeå, Europas Kulturhuvudstad 
2014. hållbarhet och nytänkande som skapas via samarbeten och 
nätverkande. inspirerande föreläsningar och workshops. 

12 juni: FEST årsmöte, konferensen avslutas till lunch.

Det kommer att finnas gott om tid för samtal och nätverkande. Un
der bussresorna bjuds på berättelser från norr till söder, berättare från 
Berättarnätet Sverige berättar. 

Välkommen till Västerbotten!

Berättare från Berättarnätet Sverige medverkar. 

För mer information:  
RoseMarie lindfors rm.lindfors@gmail.com 
Johan Teodorsson: johan@berattarnatost.se 
Malin Åberg: malinaberg77@gmail.com

konferensavgift:  
Medlemmar 2500 kr/2900 kr (del i  
dubbelrum/enkelrum) 

Ej medlemmar: 3300kr/4100 kr  (del i 
dubbelrum/enkelrum) 

inkluderar fyra nätters logi, alla måltider 
under konferensen och transporten  
mellan de tre platserna i Västerbotten. 

bokning: Välkommen till  
eventus.trippus.se/FEST2014 för bokning 
och betalning av konferens. här finner du 
också ytterligare information om  
programmet, hotell och resor. 

Boka flyg NU! Vi rekommenderar att ni 
bokar flygbiljetter så tidigt som möjligt. 

Kom ihåg att boka ankomst i Skellefteå 
den 8 juni och avgång från Umeå 12 juni.

 

ljungby berättarfestival: Efter FEST
konferensen kan ni åka från Umeå till 
Berättarfestivalen i ljungby 13 17 juni.  
Kontakt för mer information: 
kontakt@ljungbyberattarfestival.se   
www.ljungbyberattarfestival.se
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