
BERÄTTAR
FESTIVALEN

Skellefteå 24-30 mars 2014

TELL ME A STORY 
Konferensprogram 27-28 mars

Med konferensen vill vi ge inspiration och tillföra  
kompetens till alla som vill använda berättandets kraft  
till att påverka, utveckla, kommunicera, lära och stärka.

”



Torsdag 27 mars 
9.00 Registrering och kaffe (drop-in)
10.00 Konferensen öppnas - välkommen till två 

dagar om och med berättandets kraft 
10.20 Queering Sápmi - att förändra världen 

med berättelser, Elfrida Bergman och 
Sara Lindquist, projektet Queering Sápmi

11.00 Healing Words – storytelling in place of 
conflict, Roi Gal Or, International School 
of Storytelling (in english)

11.50 Lunch och mingel
13.00 Introduktion till workshops
13.15 Workshop 1: Fyll ditt klassrum med 

berättade, Johan Theodorsson, 
Fantasiförmedlingen

 Workshop 2: Berätta dig in i språket, Ida 
Junker, Fabula Storytelling 

 Workshop 3: Once in a lifetime 
- storytelling as a pathway to peace,  
Roi Gal Or, International School of 
Storytelling (in english)

 Workshop 4:  Flödesberättande 
– kreativt tänkande och talande, Sara 
Arámbula, berättare och pedagog från 
de nordskånska snapphaneskogarna

15.30 Kaffe och mingel
16.00 To be a Scald or not to be, Abbi Patrix, 

Compagnie du Cercle (in english)
16.45 Vi avrundar den första konferensdagen 

   
18.00 Avfärd till The Party 
Konferensfesten genomförs i Maskinhuset, 
Sävenäs, fest- och konferenslokaler i gammal 
renoverad industribyggnad – en häftig 
upplevelse! Middag, underhållning, mingel och 
säkert en och annan story. Resa dit med 
abonnerade bussar.  
Festen ingår i deltagaravgiften för konferensen.

Fredag 28 mars
9.00 God morgon med kaffe
9.30 Välkomna till konferensens andra dag
9.40 Seminarium 1: Våga tiga! Christina 

Claesson, författare, berättare, 
trädsovare och transmediakonstnär

 Seminarium 2:  Berättarronden, Sara 
Arámbula, berättare och pedagog från 
de nordskånska snapphaneskogarna

 Seminarium 3: Den osynliga kunskapen 
– hur samspelar berättande och teater? 
Västerbottensteaterns Berättarensemble

10.40  Ordenes makt – the power of word and 
story in a human world retreating from 
nature,  Georgina Keable,  berättare med 
miljö som tema (in english/norsk)

11.30 Lunch och mingel 
12.30 Storytelling och ordens betydelse, Per 

Schlingmann, f d kommunikationschef 
och chefsstrateg hos moderaterna –  
numera föreläsare som vet berättelsens 
betydelse när man vill påverka

13.45 Panelsamtal med de medverkande på 
konferensen (svenska/english)

14.45 Avrundning av konferensen, tack för 
idag och avslut med kaffe och informellt 
snack. 

TELL ME A STORY
En konferens om att påverka med berättandets kraft
Berättarfestivalen i Skellefteå  presenterar en två dagars 
konferens som utgår från övertygelsen om att i berättandet 
finns kraft att påverka och förändra vår värld till en bättre 
plats.  Med konferensen vill vi ge inspiration och tillföra 
kompetens till alla som vill använda berättandets kraft till 
att påverka, utveckla, kommunicera, lära och stärka.

Med reservation för ändringar.
Där inte annat anges är konferensspråket svenska.
För detaljerat program och presentation av 
medverkande: berattarfestivalen.se
För mer information om anmälan, deltagaravgift, 
kontaktpersoner m m – se sid 4.

Storytellers meeting
Många medverkande på konferensen är också med 
på lördagens Storytellers Meeting med berättare 
från när och fjärran. Se berattarfestivalen.se



JOHAN THEODORSSON, scenberättare 
och dramapedagog. Johan arbetar 
med en blandning av storytelling, 
skådespeleri och musik där normkritik, 
frihet och genus är genomgående 
teman. Förutom att han framträder 
med egna föreställningar för både 
barn och vuxna erbjuder Johan 
utbildningar i muntligt berättande 
genom egna företaget Fantasi- 
förmedlingen.

CHRISTINA CLAESSON, författare, 
berättare, trädsovare och trans - 
mediakonstnär. Berättar egna 
originalberättelser, ofta med dekor- 
objekt som is, eld, glas, rep och lyktor. 
Christina har skrivit Berättarens 
handbok, numera klassiker inom  
berättarundervisning. Hon är också 
programledare för Retorik i P1. Aktuell 
med gatukonst projektet Tomte 
Urbanen, som skildrar tomtarnas 
moderna liv som urbaniserade 
invånare i kommunala papperskorgar. 

GEORGIANA KEABLE var pionjär i 
England och Norge när berättandet 
fick sin renässans. 2002 tog hon 
initiativ till Fortellerhuset i Oslo och 
har lett forskning inom tvåspråkigt 
berättande. Georgina undervisar i 
berättarkonst på Universitet i Oslo och 
har arrangerat flera berättarfestivaler. 
Hennes specialområde är miljö och 
hon har samlat berättelser om hur 
människan och naturen samverkar. 

ROI GAL OR, Israel/England, berättare 
och ledare för International School of 
storytelling UK samt lärare på 
University of Sussex. Använder sig av 
muntligt berättade i undervisning, 
inom läkekonst samt inom freds- och 
försoningsarbete. 2011 tilldelades han 
Wilson Hinkes Peace Award för arbetet 
med Healing Words, muntligt 
berättande för fred. 

SARA LINDQuIST är fotograf och 
projektledare. ELFRIDA BERGmAN är 
kulturanalytiker och projektledare. 
Tillsammans driver de Queering Sápmi, 
ett demokratiprojekt för och med 
samiska individer som på något sätt 
utmanar sexualitets- och 
genusnormer. Projektet lyfter fram 
queera samiska berättelser som på 
olika sätt visar att människan är större 
än mallen. Genom att lyfta frågan om 
hbtq i Sápmi har de fått en bred 
uppslutning bakom projektet.

ABBI PATRIx, Frankrike är halvt fransk, 
halvt norsk och var en del av den första 
vågen moderna berättare i Europa. 
1980 bildade han Compagnie du Cercle 
som utgångspunkt för berättandet. 
Han använder sin egen livshistoria för 
att tala om pånyttfödelsen av 
berättandet och konstformens 
utveckling i ett historiskt perspektiv.  
I sin berättarkonst väver han ofta in 
musik, dans och mimkonst. 

SARA ARámBuLA är berättare från de 
nordskånska snapphaneskogarna.  
Hon berättar både på de stora 
teaterscenerna och i små sjukrum, i 
Sverige och utomlands. Den moderna 
skrönan är Saras favoritgenre och hon 
skapar de flesta av sina berättelser 
själv. Dessutom håller hon uppskattade 
kurser inom muntlighet, för allt från 
skolelever och lärare till journalister 
och kommunpolitiker. 

PER SCHLINGmANN är grundare av Per 
Schlingmann AB och jobbar som 
rådgivare och föreläsare. Per är även 
kolumnist i SvD och analytiker i 
Resumé. Nyligen utkom han med 
boken Stå aldrig still!. Tidigare har Per 
haft centrala roller i förnyelsen av 
Moderaterna som kommunikations- 
chef, partisekreterare och chefsstrateg.  
Han har också tidigare erfarenhet från 
näringslivet, bland annat som en av 
grundarna och vd för kommunikations - 
byrån Spider Relations.

IDA JuNKER, berättare som framträder 
med historier från hela världen – med 
förkärlek för finurliga wisdom stories 
och gamla myter. Har sin verksamhet i 
företaget Fabula Storytelling, som 
driver en internationell berättarfestival 
i Stockholm och Ung Berättarscen. Ida 
arbetar även  i projektet Sheherazade 
– 1001 berättelser om muntligt 
berättande som metod för 
språkutveckling och integration.



Berättarfestivalen och konferensen Tell Me a Story arrangeras av: 
KULTUR SKELLEFTEÅ, VÄSTERBOTTENSTEATERN, SKELLEFTEÅ MUSEUM OCH VÄSTERBOTTENS MUSEUM

Berättarfestivalen 2014 genomförs i samverkan med 
lokala arrangörer och med stöd av Skellefteå kommun 
och Region Västerbotten samt EU-projektet  
Kulturturism i Berättarnas stad

mODERATOR: JENNY EKLuND är 
kommunikationsstrateg, föreläsare, 
processledare och coach. Har en 
passion för människors och 
verksamheters berättelser; utbildar 
bland annat i corporate storytelling 
och presentationer samt är författare 
till handboken och utbildningskonceptet 
Skriv ditt liv. Tidigare verksam som journalist i 15 år. Aktiv 
bland annat i EU-projektet Västerbotten – berättarnas län.

PRAKTISK INFORmATION
Konferensen är en del i Berättarfestivalen som 
genomförs  24-30 mars 2014.

Tid & plats: Nordanå kulturcentrum, Skellefteå,  
torsdag 27 mars - fredag 28 mars 2014. 

Konferensfesten hålls i Maskinhuset, Sävenäs,  
ca 16 kmfrån Skellefteå centrum.

För vem? Berättare, pedagoger, lärare, personal 
inom vård och omsorg, fritidsledare, 
kommunikatörer, politiker, marknadsförare, 
studie organisatörer – kort sagt alla som kan ha 
nytta av berättande i sin verksamhet.

Resor och boende (hotell till konferenspris) kan 
bokas i samband med anmälan.

Kontakt: Jonas Lundqvist, projektledare 
Berättarfestivalen, tel 0910-151 20, 070-35 65 008 
jonas@berattarfestivalen.se

Rose-Marie Lindfors, konferensproducent,  
tel 070-649 44 39, rm.lindfors@gmail.com

Marie Mandalh, projektledare Kulturturism i 
Berättarnas stad, tel 070-272 21 82  
marie.mandalh@skelleftea.se

Deltagaravgift: 1 695 kr exkl moms för två 
konferensdagar. I avgiften ingår kaffe, 2 st 
lunchbufféer, konferensmiddag med underhållning 
och festligheter samt transport till och från 
festlokalen.

Anmälan:  eventus.trippus.se/berattarfestivalen.se

Senaste anmälningsdag: 14 mars 2014, men vill du 
vara säker på att kunna boka hotell i samband med 
anmälan är det 24 februari som är senaste 
anmälningsdag.

Aktuellt program och mer information finns på 
berattarfestivalen.se

FEST I INDuSTRImINNE 
Konferensfesten hålls i 
Maskinhuset, Sävenäs, en 
av Skellefteås äldsta 
industribyggnader. Den 
genuina karaktären, från 
sågverksepoken i början 
av 1900-talet, är bevarad 
och förädlad till en 
festlokal med mycket 
speciell atmosfär.

TELL ME A STORY 
KONFERENS 27-28 MARS

VäSTERBOTTENSTEATERNS  
BERäTTARENSEmBLE har knutit 
några av länets förnämsta berättare 
till sig: Gunnar Eklund, Hans-Ola 
Stenlund, Greger Ottosson, Ellenor 
Lindgren, Marianne Folkedotter och 
Thomas Andersson. Ottosson är något 
som unikt som fast anställd berättare på 
teatern, de övriga medverkar i olika produktioner av 
berättarteater. Västerbottensteatern arbetar mot sina 
långsiktiga mål i projektet Europas ledande berättarteater, 
med Robert Herrala som projektledare.


