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Muntligt berättande sedan 19 år i Gamla Stan

Kom och lyssna på fantastiska berättelser
i den magiska sommarnatten!
MÅNDAG 27 JUNI

Guldfeber
Gunilla Cullemark, Jörgen Bodner, Pelle Olsson

Rädslor

TISDAG 28 JUNI

Johan Theodorsson, Alf Engström, Irene Karlbom Häll

ONSDAG 29 JUNI

Om svunna tider och framtider
Kerstin Reinholdsson, Lena Lövdahl, KG Malm

TORSDAG 30 JUNI Barndom och andra trauman
Maria Llerena, KG Malm, Olle Johansson

FREDAG 1 JULI

Död och pina i Småland
Bengt af Klintberg, Pelle Olsson

LÖRDAG 2 JULI

Tänk om…
Maria Arnadottir, Anders Holmberg

SÖNDAG 3 JULI

Utan säkerhetsbälte
Maria Arnadottir, Ellen Sjömålen, Johan Theodorsson

MÄSTER OLOFSGÅRDEN
K l 1 9. 30 -20 . 45
Svartmangatan 6, T-bana Gamla stan, Stockholm

www.berattarnastorg.se
ARRANGERAS MED STÖD FRÅN
STOCKHOLMS STAD

Entré 100 kr,
medlemmar
gratis!
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ÅRETS BERÄTTARE 2022
Alf Engström. Stockholm. Berättare sedan 1980.
Mickelpriset – det svenska berättarpriset – 1998. Mest
folksagor, nordisk och grekisk mytologi. Mycket för barn
och äldregrupper. alf.engstrom50@gmail.com

Jörgen Bodner. Stockholm. Skådespelare, regissör
och talartränare. Blandar egenupplevda påhitt med
klassiska berättelser, skevt vinklade.
www.replikskiften.com

Anders Holmberg. Numera stockholmare men med
rötterna i den västgötska myllan. Han berättar gärna
historier ur sitt liv, kryddat med absurditeter. Svensk
mästare i Berättarslam 2017 och 2019.
anderskreak@gmail.com

Kerstin Reinholdsson. Sundbyberg, lapplänning av
födsel och ohejdad vana. Berättar gärna sagor, myter,
sägner från verkligheten, fantasin och allt däremellan.
Vill roa och oroa åhörarna. info@kalart-craft.com

Bengt af Klintberg. Lidingö. Folklivsforskare, författare
och radioprogramledare 1990-2005 för Folkminnen. Har
samlat moderna vandringssägner, “klintbergare”, i
böckerna Råttan i pizzan, Den stulna njuren och
Glitterspray. bengt.afklintberg@telia.com

KG Malm. Göteborg. Vissångare, berättare och
skådespelare. Känd från filmerna om kommissarie Beck där
KG haft rollen som lik. Otyglad humanism, sund galenskap,
vildvuxna skrönor och polisonger. www.kgmalm.se

Ellen Sjömålen. Smålänningen som nyligen blivit
Stockholmare. Tidigare berättarpedagog på Sagobygden i
Ljungby. Ellen berättar folksagor och sägner, de får gärna
myllra av väsen och folktro! ellen.sjomalen@gmail.com https://
beratterskan.wordpress.com
Gunilla Cullemark. Stockholm. En berättare där
storytelling och skrivande går hand i hand. Hittar oftast
på egna historier där sanning, påhitt och mittemellan
blandas. gunillacullemark.se
Irène Karlbom Häll, Eskilstunabo med rötterna i Göteborg.
Stockholmsmästare berättarslam 2021, Svensk Mästare i
Poetry Slam 1999. Jobbat med allt från magdans till
museiutställningar, krönikör, journalist, byråkrat. Historier ur
livet, troligen osanna. Irenekarlbomhall@gmail.com
Johan Theodorsson. Stockholm. Scenberättare och
pedagog som turnerar med egna berättarföreställningar.
Berättar allt från historiska berättelser, folksagor, myter
och egna upplevelser. Arrangör för Berättarnas torg.
www.johantheodorsson.com & www.musikteaterunna.se

Lena Lövdahl. Stockholm. Skådespelare och musiker.
Turnerar med flera berättarföreställningar, exempelvis om
Bellman. Gör vandringar, visningar och andra program för
Stadsmuseet i Stockholm. Sanna berättelser, gärna med
historiskt tema! lenalovdahl.se
Maria Arnadottir. Ystad. Skådespelare, regissör och
berättare. Har de senaste åren turnerat med egna
berättarföreställningar. Det är berättelser, historier och
skrönor av ytterst olika härkomst och innebörd, där
Maria blandar komik, allvar och eftertanke.
m.arnadottir@isbox.nu www.mariaarnadottir.se
Maria Llerena. Stockholm. Artist sedan 60-talet. Sångerska,
dansös – salsapionjär i Sverige – kompositör, konstnär.
Berättar om sin egen uppväxt på Kuba och ur de
västafrikanska slavarnas tradition, från vilka hon själv
härstammar. www.caramba.nu
Olle Johansson. IT-Konsult, utbildare och internationell
föreläsare i datakommunikation som i berättarvärlden njuter
av att surfa ut på okända vatten och se vart berättelserna
leder. Tillhör arrangörsgruppen för Berättarnas torg. Har sin
trädgård i Sollentuna.
Pelle Olsson. Klavreström. Författare och sjuksköterska.
Favoritmotiv är de tre hembygderna Härnösand, Stockholm
och Småland. Svensk och nordisk mästare i Berättarslam.
Arrangör för Berättarnas torg. www.pelleolsson.se

Se till att följa @berattarnastorg på
Facebook eller instagram för att få
information om våra berättarkvällar i
Gamla stan, Stockholm!

ARRANGERAS MED STÖD FRÅN
STOCKHOLMS STAD

www.berattarnastorg.se

Entré 100 kr,
medlemmar
gratis!

