
Kallelse till årsmöte för Berättarnätet Sverige 2017  

Alla medlemmar i BNS hälsas välkomna till Simrishamn årsmöteshelgen 2017, 
den 24-26 mars. Det blir föreställning, workshoppar, stadsvandring, middag 
och såklart muntligt berättande!
I år bjuds ni på hela programmet samt middagen lördag kväll. Anmäl dig via 
mejl senast 16 mars, för cateringfirmans skull – särskilt specialkost – till Anna
Lundquist i BNS styrelse.

Årets arrangörer är styrelsen i BNS samt Österlen berättar 

Program

Fredag 24/3 på Österlens museum Storgatan 24, Simrishamn 
18.00 – 19.00 Välkomna! Drop-in, mingel
19.00 – 20.00 Föreställning “Beowulf” med Boel Marie Larsson,Thales Teater

Lördag 25/3 Dagen börjar och slutar på Österlens museum
9.30 – 10.00 Drop-in. Kaffe-té-vatten samt frukt och nötter kommer att 

finnas.
10.00 – 12.00 Workshop, på mångas begäran kring Skapande skola; 

”Berättarkonsten i klassrummet” med Marina Granlund 
och Rose-Marie Lindfors.

12.00 – 13.30 Lunch på valfri plats. Det finns restauranger, kaféer och 
affärer inom gångavstånd

13.30 – 15.30 Stadsvandring, ett av Österlen berättars paradnummer
15.30 – 17.30 Berättarkafé på Kafé Kagan, vill du vara med och berätta? 

BNS medlemmar kan anmäla sig till Anna Lundquist i 
styrelsen, max 7 minuter/person. Först till kvarn...

17.30 – 19.00 Paus i programmet
19.00 – 20.00 Middag, BNS bjuder alla medlemmar. Det blir sannolikt 

catering, mat ingår, egen dryck medtages.
20.00 – 21.00 Workshop i improvisation med Sylvia Carlsdotter

Söndag 26/3 på Österlens museum
9.30 – 10.00 OBS! Ej Drop-in utan det bjuds till kaffet en liten föreläsning 

kring Simrishamns kommuns skapelse ”More than one story” 
med Seth Selleck

10.00 – 12.00 Årsmötesförhandlingar

Motioner ska vara styrelsen tillhanda 4 veckor före årsmötet, dvs. 26 februari
 

https://www.facebook.com/Osterlenberattar/?fref=ts
https://www.facebook.com/ThalesTeater/?fref=ts
https://www.facebook.com/%C3%96sterlens-Museum-123257077711010/?fref=ts


Kontakt

Anna Lundquist, Cecilia Granquist Dahmén,
ledamot i BNS styrelse  Österlen berättar 
kontakt@annasaga.se info@ceciliagranquist.se 
073-1631239

Praktiska detaljer
Tågstationen ligger inom några minuters gångavstånd från centrum där allt 
händer.
Det finns flera boenden att välja mellan i olika prisklasser, på 
www.booking.com hittar ni hotell, B&B och vandrarhem. 

Den röda pilen markerar Österlens museum, där helgen inleds och avslutas.

http://www.booking.com/
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