
Kallelse till årsmöte i Berättarnätet Sverige 2015

Stockholm 13-15 mars 
Tankar om nya medlemsformer 
Förslag på verksamhetsplan 2015 för BNS 

På programmet 
• Workshop med Jan Blake 
• Föreställning med Jan Blake 
• Årsmötesförhandlingar 
• Berättarkväll & festligheter 

Vi vill hälsa alla medlemmar i BNS välkomna till årsmötet 2015 som kommer att hållas i Stockholm. 
Här följer all väsentlig info. Om schema, anmälan till workshop, motioner och praktisk info. 
Utförligare info kommer att finnas på BNS hemsida. Det kommer att bjudas på mycket smått och 
gott. Berättarikonen Jan Blake från England kommer att ha en workshop och föreställning bland 
annat. Det är riktigt roligt att vi kan erbjuda hela Berättarsverige en sådan vitaminkick. Vi ser fram 
emot att träffa hela Berättarsverige i mitten av mars.  

Varmt välkomna. 

Arrangörerna: Styrelsen i BNS och Berättarnätet Öst i samarbete Fabula storytelling och 
Berättarlabbet. 

För BNS - Johan Theodorsson  För BNÖ - Jörgen Bodner 
073 - 203 81 59    070 - 867 53 74 
johan@berattarnat-ost.se   jorgen.bodner@comhem.se 

• SCHEMA 

Fredag 13/3 

13.00 - 14.00: Drop in  
Plats: Teater Pero 

14.00 - 17.00: Panelsamtal om arrangörskap och marknadsföring 
Plats: Teater Pero 

19.00 - 21.00: The Old Woman: En helkväll med Jan Blake 
Plats: Teater Pero 
Föreställningen arrangeras med stöd av Stockholms stad. 
Föreställningen är gratis för alla betalande medlemmar i BNS. Boka på www.pero.se * 

”Jan Blake, gets right down to the business of what happens when we misjudge our elders. Meet 
the old women who aren't so much aged, as ageless, and with the superpowers to match. Be so 
foolish as to underestimate them and you'll get everything you deserve.” 

* (Deltagare i workshopen behöver inte boka föreställningen separat, det finns biljetter undanlagda för er. Du måste ha betalt 
medlemsavgiften i en BNS förening för att gå gratis. Säg till när du bokar.) 

http://www.berattarnatet.se/wp-content/uploads/2015/01/Tankar-om-nya-medlemsformer.pdf
http://www.berattarnatet.se/wp-content/uploads/2015/01/F%C3%B6rslag-p%C3%A5-verksamhetsplan-2015-f%C3%B6r-BNS.pdf
mailto:johan@berattarnat-ost.se
mailto:jorgen.bodner@comhem.se
http://www.pero.se/index.php/gaestspel/338-en-helkvall-med-jan-blake-en-helkvall-med-jan-blake
http://www.pero.se


Kallelse till årsmöte i Berättarnätet Sverige 2015
Lördag 14/3 

09.00 - 16.30: Workshop med Jan Blake (se detaljer nedan) 
Plats: Teater Pero 
Läs mer om Jan Blake: www.janblakestories.co.uk 

17.30 - 19.00: Middag med BNS 
Plats: Restaurang i närheten av Teater Pero 
BNS bjuder på middag för alla deltagare i årsmötet. Dricka betalar man själv. 

19.30 - 22.30: Berättarkväll med deltagare i årsmötet 
Plats: Teater Pero 

Söndag 14/3 

10.00 - 13.00: Årsmötesförhandlingar  
Plats: Lokal i Vårby gård 

______________________________________________________________________________ 

• MOTIONER 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor innan årsmötet, 15 februari. 

• ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR - TVÅ VIKTIGA FRÅGOR 
Vi kommer att diskutera och eventuellt ta beslut om nya medlemsformer under årsmötet. Även 
2015 års Verksamhetsplan kommer att diskuteras. Därför finns dessa förslag bifogade. Kom gärna 
med synpunkter före årsmötet. Maila: johan@berattarnat-ost.se 

• WORKSHOP 
Under årsmötet kommer vi att ha en heldags berättarworkshop med Jan Blake från England. Mer 
info kommer på hemsidan men här kan du läsa mer om Jan: www.janblakestories.co.uk 
Kostnad: 700 kr/deltagare och betalas av den enskilde medlemmen. Info om betalning kommer 
när du fått bekräftelse. OBS! Max antal 20 deltagare. Först till kvarn…. 

Anmälan: Senast 2 mars till Johan Theodorsson (johan@berattarnat-ost.se) 

• BERÄTTARKVÄLL 
Under lördagkvällen kommer vi att ha en intern berättarkväll där alla i BNS är välkomna att berätta.  

Anmälan: Senast 6 mars till Johan Theodorsson (johan@berattarnat-ost.se) 

• PRAKTISK INFO 
Teater Pero: Sveavägen 114, 113 50 Stockholm. T-bana Rådmansgatan. 
Lokalen i Vårby gård: Wårby källa/ Arena 143, Vårby allé 18, 143 40 Vårby. T-bana: Vårby gård. 
Boende: Fråga en Stockholmare…eller http://www.hostelbedandbreakfast.com 

• VAD INGÅR I KOSTNADEN 700 kr? 
• Workshop med Jan Blake. 
• Föreställningen med Jan Blake. 
• BNS står för maten lördag kväll. Dricka bekostar alla själv. 
• Berättarkvällen på lördag 
• Panelsamtal på fredag 

• VI VILL TACKA 
• BNS som står för lokalkostnaden för workshop, berättarkväll och panelsamtal. 
• Stockholms stad står för kostnader kring Jan Blakes föreställning, hotell och resor. 
• Vi tackar Arena 143 för lokalen i Vårby gård 
• Vi vill också rikta ett stort tack till Teater Pero.

http://www.janblakestories.co.uk
mailto:johan@berattarnat-ost.se
http://www.janblakestories.co.uk
mailto:johan@berattarnat-ost.se
mailto:johan@berattarnat-ost.se
http://www.hostelbedandbreakfast.com

