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Syftet med den årliga FEST konferensen är att stärka berättandet i Europa, hitta nya 
former för internationella samarbeten, för nätverkande och utveckling av berättar-
branschen samt utveckla det sceniska berättandet.  
2014 var det Sveriges tur att vara värd för den sjunde konferensen och detta skedde 
i Berättarnas län, Västerbotten, på 3 platser: Skellefteå, Malå och Umeå.  
 
De 90 deltagarna i konferensen kom från 19 europeiska länder, samt Kanada. Av 
dessa var det 70 personer som besökte Umeå, Skellefteå, Malå för första gången, 
och bland dem var det en stor andel (50 %) som var i Sverige för första gången.   
	  
Att Umeå är Europeisk kulturhuvudstad 2014 var betydelsefullt för alla tillresta, det 
väckte stor nyfikenhet kring vad detta innebär för staden och för hela regionen.           
Deltagarna i konferensen fick se nya platser, uppleva vår berättarkultur, mat och 
traditioner samt fick möjligheter till nätverksbyggande och att planera för framtida 
europeiska samarbeten.  
 
Vi har rest genom Västerbotten, via Skellefteå Berättarnas stad, Malå och den 
samiska kulturen till Umeå och den Europeiska Kulturhuvudstaden 2014 och visat på 
ett län som sjuder av berättartradition, berättarkonst och berättarlust. Vi har även 
visat att via starka nätverk kan vi samverka trots att avstånden är stora.  
Det väckte stor beundran och nyfikenhet från konferensdeltagarna om det som är vår 
styrka i Västerbotten, nämligen SAMARBETET. Vi fick möjlighet att utveckla detta via 
seminarier och workshops, om hur vi gör, hur vi tänker vad som får oss att 
samarbeta och vad som kommer ut av det.  
	  
I utvärderingen ser vi att konferensen gav deltagarna inspiration kring 
berättarkonsten och dess betydelse i dagens samhälle, att man vill återvända till 
Västerbotten, att det utmynnade i flera konkreta förslag på kommande EU 
samarbeten och det gav näring till ett europeiskt nätverk som nu är betydligt större 
än det var tidigare.  
 
Det samarbete som ligger till grund för att genomföra FEST konferensen är något vi 
alla kommer att bära med oss som en rik erfarenhet. Tack vare alla ideella krafter 
och så mycket vilja och lust att bjuda på ett gott värdskap och rika upplevelser så 
blev vi en sammansvetsad grupp som med stolthet kan säga att FEST 2014 blev en 
Storytellingkonferens man kommer att minnas länge.  
Denna grupp bestod av personer från Berättarnätet Sverige och de 26 
medlemsföreningarna spridda över hela landet, Skelleftebygdens berättarförening, 
Skuggteaterns berättare, Västerbottensteaterns berättarensemble/Berättarfestivalen, 
Västerbottens museum/Berättarantikvarien samt EU projekten Västerbotten 
Berättarnas Län och Berättarnas stad.  
Tack vare det ekonomiska stöd och de arbetsinsatser som gjordes av dessa 
personer/organisationer samt de bidrag som Skellefteå kommun, Region 
Västerbotten och Umeå 2014 gav så blev FEST 2014 en konferens som redan idag 
gett efterklanger i länet, i landet, i världen.  
 
Skellefteå den 31 oktober 2014 
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