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BERÄTTARFESTIVALEN
SKELLEFTEÅ 2009
20-26 APRIL

En vecka av berättarkraft och lyssnarglädje. 
Alla har vi en historia att berätta. Tell me a story!

Skellefteås och länets egna berättare tillsammans med internationella gäster bjuder på
berättarglädje under en intensiv festivalvecka. Glädje och sorg, dramatik och humor,

tradition och nytänkande för alla generationer.  På programmet finns teater, seminarier,
berättarcaféer, öppen scen, berättarverkstad och mycket mer

Kultur Skellefteå│Skellefteå Museum│Västerbottensteatern│Kultur Skellefteå med stöd av Västerbottens Läns Landsting

WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE
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En om dan…
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och Kurt 
Salomonsson.
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå & Stadsbiblioteket

Mästerkatten i stövlar
Bolidenskolan, dagtid
Med lekfullhet, snabba skiftningar och energi bju-
der Robert Markström, Teater Mila, oss att stiga in i 
sagans underbara värld. Den här klassiska historien 
handlar om hur en simpel mjölnarsonen lyckas bli 
kung. God hjälp får han av en katt som kan tala…
En skolföreställning för barnomsorgen och åk 1.       
Arr: Kultur Skellefteå.

Djävulens tre guldhår 
Bolidenskolan, dagtid
Pojken kom till världen med segerhuva och man 
spådde att han skulle gifta sig med kungens dot-
ter och bli kung. Kungen i landet hade dock ett 
elakt hjärta och ville förhindra detta till varje pris 
och lade lyckobarnet i en ask och kastade honom 
i älven, men asken sjönk inte utan seglade iväg i 
älvens brusande fors som ett ståtligt skepp.
1 skolföreställning för åk 2-5. Arr: Kultur Skellefteå.

Berättarmonologer, med Estetiska programmet 
Svarta salen, estetiska progr lokaler, Anderstorpskolan.
Dagföreställningar för elever på gymnasieskolan 
och högstadiet.
Arr: Estetiska progr inriktning teater, Anderstorp-
skolan

Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums föremålsantikvarie Kristina 
Friberg väljer varje dag ett nytt föremål ur samling-
arna och berättar dess historia.
Fri entré. Fikaförsäljning. Arr: Skellefteå museum

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel, Nordanå
Lanthandeln öppen för spontant berättande. 
Kom och ljug, dra en skröna, berätta ett dramatiskt 
minne…
Fri entré. Begränsat antal platser. Förhandsbokning 
i receptionen Nordanå. Arr: Skellefteå museum

I betraktarens öga – Sex konstverk och en hjärna
14.00 Bolidenskolan, Aulan. En föreställning som 
bygger på sex konstverk av Eva Zettervall ur Mu-
seum Anna Nordlanders konstsamling och skåde-
spelare Robert Markström:s hjärna. Fri entré.
Arr: Kultur Skellefteå & Museum Anna Nordlander

Vandring i Bonnstan
15.00 - 16.00 Start vid lanthandeln, Nordanå
En guidad vandring i sällskap med Ulf Lundström, 
Skellefteå museum. Fri entre. Begränsat antal, 20 
platser. Förhandsanmälan Nordanå reception. 
Arr: Skellefteå museum 

Tjuvlyssnat – skrivarworkshop för unga
17.30 Stadsbiblioteket, Skellefteå
Det avlyssnade och tjuvlyssnade kan förvandlas till 
en berättelse. Workshop för gymnasieungdomar 
med Rose-Marie Lindfors. För förhandsanmälda.
Arr: Kultur Skellefteå & Stadsbiblioteket

Berättarmonologer, Estetiska programmet 
18.00 Svarta salen, estetiska programmets lokaler 
på Anderstorpskolan. Teatereleverna på Estetiska 
programmet presenterar följande monologer:
Ensamma tillsammans, av/med Josephine Kasselskog
Tillbaka som en skugga, av/med Ingrid Eklund
I väntan på livet, av /med Jens Lundmark
Game over, livet är ett spel, av/med Emil Sundström
En djävla debatt, av/med Jonathan Kronqvist
Försök stoppa mig! av/ med Karro Nilsson
Fri entré. Ingen förhandsbokning. Arr: Estetiska pro-
grammet inriktning teater, Anderstorpskolan

Föreläsning om Sture Meijers konst
18.00 Meijerrummet, Nordanå
Ivar Torneus, tidigare universitetslektor i konstve-
tenskap, föreläser och guidar i den aktuella utställ-
ningen i Meijerrummet, Nordanå. Fri entré. Fikaför-
säljning i caféet. Arr: Kultur Skellefteå

Berättarkväll på Nordanå café med Edelviks folk-
högskola
19.00 - 21.00 Nordanå café
Medv bl a Per-Erik Wikström, svensk mästare i be-
rättarslam och andra spännande berättare från 
Burträsk och Edelviks folkhögskola. Plats på scen 
för spontant berättande. Fri entré. Fikaförsäljning. 
Arr: Edelviks folkhögskola & Kultur Skellefteå

Berättelser och skrönor utifrån Norrländsk folktro
18.30 Jörns bibliotek
Linda Marklund, Burträsk, pratar om ”Berättelser 
och skrönor utifrån Norrländsk folktro”
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/Jörns bibliotek

Föreläsning: Stadsvandring i ord och bild
18.30  Hörsalen, Nordanå
Stadsvandring i det gamla Skellefteå. Inga-Britt 
Lundmark berättar till Birgit Falks bandinspelning.
Fri entré. Ingen förhandsbokn. 60-tal platser, till-
gängligt för rörelsehindrade.  
Fri entré. Fikaförsäljning i caféet. 
Arr: SKEFO - Skellefteå lokalhistoriska förening

PROGRAM
Måndag 20 april

Varför en
berättarfestival?
Det finns så många berättelser.
Det finns så många olika sätt att be-
rätta. Det finns så många berättare. Vi 
vill att Skellefteå ska bli en mötesplats 
för allt detta. Berättare av olika slag kan 
mötas, byta idéer, lära av varandra, ut-
vecklas, inspireras och finslipa sin egen-
art. Det finns sanna historier, sagor och 
minnen. Det finns till och med företaga-
re som börjat upptäcka att kunderna är 
intresserade av produktens berättelse!
Det finns berättelser om berättare.

Man kan berätta med musik, med bil-
der, man kan gå omkring i hus eller ut-
anför hus och berätta om husets his-
toria eller föremålens. Man kan sitta 
i mörker och berätta en spökhistoria. 
Man kan berätta med hela kroppen 
utan att säga ett ord (kräver övning).

Vi tror att berättare som bär med sig 
sina olika berättelser har ett stort behov 
av att träffas, vare sig de kommer från 
Skellefteå, Västerbotten eller från resten 
av Sverige – och varför inte hela världen.
Vi har redan insett att intresset är 
enormt. Årets Berättarfestival har över 
100 programpunkter och flera kunde 
ha tillkommit men vi blev tvungna att 
dra ett streck. Vi klarar inte mer i år!
Men tanken är ju att festivalen ska 
växa från år till år så att Berättarfes-
tivalen i Skellefteå blir den mötesplats 
många har saknat medan berättandet 
själv bara växt och växt! 

Med Reventberg, festivalgeneral

Med reservation för ändringar.
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Skellefteå –
berättarnaS Stad

FAKTA:
Biljett krävs till vissa föreställningar.
Till Nordanå och Västerbottensteatern säljs 
biljetter av Skellefteå Turistbyrå, 
tel 0910-45 25 15 eller via ticnet.se. Mer in-
formation om övriga föreställningar finns  i 
programmet. OBS! Alla aktiviteter har be-
gränsat antal publikplatser.

Tillgänglighet: Till aktiviteter  på Nordanå
och Västerbottenseatern är det god till-
gänglighet för rörelsehindrade.  I övrigt 
hänvisar vi till information från respektive 
arrangör.

Information: Nordanå reception/café, tel 
0910-73 55 10. Projektledare: Jonas Lundqvist, 
tel 0910-151 20/ 070-35 65 008 och Nicklas 
Lundmark, tel 070-510 510 1.

Festivalöppet på Nordanå!
Receptionen/caféet håller öppet:
Måndag 12-21, tisdag - torsdag 10-21 
fredag 12-21, lördag 12-24, söndag 12-16
Utställningarna stänger 1 timme tidigare.

En del av den stora grupp som  har arbetat med att genomföra   Berättarfestivalen. Från vänster: Siw Andersson, Skellefteå museum, Robert Herrala och Birgitta Bergmark, Västerbottensteatern, Charlotta Tarras-Wahlberg, 
Kultur Skellefteå, Ylva Öhlund Brännholm, Västerbottensteatern, Nicklas Lundmark, wdo/projektledare, Anna Britta Lundberg, Skellefteå kommun, Med Reventberg, Västerbottensteatern, Gunilla Schwarz, Kultur Skellefteå, 

Jonas Lundqvist information/projektledare samt Sofia Lindblom, Västerbottensteatern.

Nu ska vi strax dra igång festivalen och njuta 
frukterna av vårt samarbete. Sen blir det förstås 
några dagar då allt känns tomt. Men, redan i 
början av maj kommer vi att samlas igen för att 
utvärdera och sätta igång planeringen av nästa 
års festival. Tänk vilken lyx, att med ett helt års 
framförhållning få kläcka nya idéer och fortsätta 
arbetet med utvecklingen av Berättarfestivalen i 
Skellefteå!

Varmt välkommen!

Projektledningen och arbetsgrupperna på 
 Västerbottensteatern,  Skellefteå museum och 
 Kultur Skellefteå

Drömmen om en berättarfestival tog form för 
flera år sedan när Västerbottensteatern tillsam-
mans med en massa andra aktörer runtom i 
länet började samarbeta kring utvecklingen av 
det muntliga berättandet. Vi ville tillvarata den 
levande berättartradition som finns i Västerbot-
ten. Att festivalen skulle hamna i Skellefteå var 
inte självklart från början, men eftersom tiden 
gick blev det mer och mer uppenbart att en ma-
nifestation av berättarkonsten borde äga rum 
just här i stan.

När Västerbottensteatern, Skellefteå museum 
och Kultur Skellefteå i höstas gjorde gemensam 
sak och dessutom Skellefteå kommun utropade 
sig själv till Berättarnas stad i Sverige, blev det 
fortsatta arbetet enkelt. Med ett helhjärtat stöd 
från både politiker och tjänstemän i kommunen 
fick vi precis den plattform som krävs för att 
kunna skapa ett nytt kulturarrangemang av hög 
kvalitet. 

Förankringen hos invånarna i Skellefteå har stått 
högst på dagordningen. Utan er blir det ju ingen 
folkfest! Att vi redan i år kan presentera ett festi-
valprogram med sådan bredd beror uteslutande 
på att så många skelleftebor är intresserade, 
själva vill vara med och berätta och möta andras 
berättelser.

Vi kan också stoltsera med inbjudna gäster både 
från övriga Sverige och från Skottland. Dessa mö-
ten berikar oss. Våra skotska vänner tycker det är 
fantastiskt att komma hit till Skellefteå, inte vis-
ste de förut att det i norra Sverige finns en region 
där berättartraditionen är lika levande och rik 
som hemma hos dem!

Att vi redan i år kan presentera ett festi-
valprogram med sådan bredd beror ute-
slutande på att så många skelleftebor 
är intresserade, själva vill vara med och 
berätta och möta andras berättelser.

”
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Kulturliv

Upptäck kulturen! www.skelleftea.se /kultur Fo
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forts... Förhandsbokning receptionen Nordanå. 
Arr: Skellefteå museum

Seniorcafé: Äventyr i missionens tjänst
14.00 - 15.30 Nordanå café
Barbro Mainwaring berättar om sina upplevelser 
från de år hon levde och arbetade som barnmorska 
i Afrika. Fri entré. Fikaförsäljning.  
Arr: Studieförbundet Bilda & Kultur Skellefteå

En berättelse om dagen
14.30 Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. I En berättelse om dagen får vi möta en-
skilda betraktelser som tillsammans bidrar till
förståelse och vidgar perspektiven kring konstver-
ken. Dagens berättare:  Marthe Marklund och Eva 
Jäderberg Fri entré.  Arr: Museum Anna Nordlander

Spökberättelser
18.00 Hallen, Nordanå.
Estetiska programmet teater
åk 1  har dramatiserat spökberättelser som ska-
pats av eleverna årskurs 3, Sjungande Dalens sko-
la. Föreställningen passar bra för barn från ca 10 år. 
Offentlig barn- och familjeföreställning. Fri entré. Arr: 
Skellefteå Riksteaterförening & Estetiska program-
met, Anderstorpskolan.

Berättarkväll på Nordanå café
18.00 - 21.00 Nordanå café med ett varierat progr 
(ca-tider):
18.00 Skriv och berätta: Lars Granlöf berättar om 
hur man i studiecirkel kan lära sig mer om att 
skriva och berätta. Lars presenterar även sin nya 
bok Släpp mig fri.
19.30 Singoalla och Tangon. Musikalisk berättar-
föreställning med Arnold Kjellberg.
20.15 Barbro Viklund: Om vikten av muntligt berät-
tande. Fri entré. Fikaförsäljning. Arr: ABF Skellefteå

Berättande broderi
18.30 - ca 21.00 Handens hus, Nordanå
Vi broderar var och ens berättelse. Ta med garn i en 
favoritfärg men många nyanser och olika kvaliteer.
Fri entré. Arrangör: Kultur Skellefteå

Berättarcafé: Kustnära historier
18.30 - 21.00 Kåge Båtklubbs klubbstuga
Kustnära historier med Nils Olof Berglund  m fl. 
Fri entré. Fikaförsäljning. Tillgängligt för rörelse-
hindrade. Arr: Kåge båtklubb i samverkan med 
Skellefteå museum

Corporate Storytelling, föreläsning med 
Matts Heijbel
19.00 - 21.00 Forumsalen, Campus Skellefteå
Storytelling - gör företag och organisationer mer 
attraktiva. Föreläsare för kvällen är Matts Heijbel, 
storyteller, författare och journalist med social-
antropologisk bakgrund. På ett spännande och 
roligt sätt ger Matts exempel på olika företags-
stories och förklarar varför just dessa berättelser 
har varit så användbara för att befolka varumär-
ken och locka till sig kunder och medarbetare. Läs 
mer om företeelsen på www.storytellers.se Fri 
entré. Arr: Campus Skellefteå & Berättarfestivalen.

1809, i kärlek och krig
19.00 - 20.00  Folkets hus, Lövånger
Berättarteater av Thomas Andersson.
I år är det tvåhundra år sedan Sverige och Fin-
land skildes åt. Därför återuppstår denna kärleks-
historia som utspelas bland vinande kulor och 
krutrök, nu med Greger Ottosson som berättare. 
Föreställningen bygger på en rik flora av gamla 
berättelser om sommaren 1809, men också på 
historiska fakta, musik, sånger, dikter och en och 
annan dräpande jämförelse med dagens Sverige. 
Efter nypremiären skrev Västerbottens-Kuriren: 
Biljetter: 50:- Förköp på Lövångers bibliotek och 
ev. kvarvarande biljetter säljs vid entrén. 
Arr: Kultur Skellefteå/Lövångers bibliotek

Tisdag 21 april
Berättarmonologer, med Estetiska programmet 
Svarta salen, estetiska programmets lokaler, An-
derstorpskolan. Dagföreställningar för elever på 
gymnasieskolan och högstadiet. Arr: Estetiska 
progr inriktn teater, Anderstorpskolan

Spökberättelser
10.00 & 12.30 Hallen, Nordanå.
Estetiska programmet teater åk 1 har dramatise-
rat spökberättelser som skapats av eleverna åk 3, 
Sjungande Dalens skola. Föreställningen passar 
bra för barn från ca 10 år. Skolföreställningar. 
Arr: Skellefteå Riksteaterförening & Estetiska pro-
grammet, Anderstorpskolan.

En om dan...
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och 
Kurt Salomonsson. Fri entré. Arr: Kultur Skellef-
teå/Stadsbiblioteket.

Sara Lidmans bildkonstnärsvänner 
11.00 Stadsbilioteket
Eva Wikberg berättar om Sara Lidmans bildkonstvän-
ner och deras konstnärskap. Fri entré. Arr: Stadsbibli-
oteket, Kultur Skellefteå, Museum Anna Nordlander

Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums föremåls-
antikvarie Kristina Friberg 
väljer varje dag ett nytt föremål 
ur samlingarna och berättar dess 
historia. Fri entré. Fikaförsäljning. 
Arr: Skellefteå museum

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel, Nordanå
Lanthandeln öppen för spontant berättande. Kom 
& ljug, dra en skröna, berätta ett dramatiskt min-
ne… Fri entré. Begr antal platser. Fikaförsäljning. 
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Onsdag 22 april
Berättarcafé: Berätta dina dansminnen
18.00 - ca 20.00 PRO:s lokal, Folkets hus, Skelleftehamn
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Frukostmöte i Lövånger: Corporate Storytelling 
7.30 - 9.00 Lövånger, Storstugan
Som ett inslag i kommunens Näringslivsvecka och 
Berättarfestivalen anordnar Marknadsföreningen 
ett frukostmöte med Matts Heijbel, expert på sto-
rytelling – ett modernt sätt att marknadsföra sig. 
Han berättar hur företag med relativt små medel 
kan väcka nyfikenhet om sig och sina produkter och 
göra sig attraktiva på marknaden. Efter föredraget 
finns tillfälle att ställa frågor och diskutera. Juice, 
kaffe och smörgås serveras som frukost. Fri entré. 
Arr: Marknadsföreningen Skellefteå & Företagarna

Mästerkatten i stövlar
Byskeskolan, dagtid
Med lekfullhet, snabba skiftningar och energi 
bjuder Robert Markström, Teater Mila, oss att sti-
ga in i sagans underbara värld. Den här klassiska 
historien handlar om hur en simpel mjölnarson 
lyckas bli kung. God hjälp får han av en katt som 
kan tala… En skolföreställning för barnomsorgen 
och åk 1. Arr: Kultur Skellefteå.

Lek- & sagostund för alla barn från 3 år
9.00 - 10.00 Bureå bibliotek
Välkomna - vi läser och leker en saga
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/Bureå bibliotek

En om dan…
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och 
Kurt Salomonsson.
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/Stadsbiblioteket

Mobil kreativ verkstad
Dagtid, Skråmträskskolan
Bokbuss, bild- och konstpedagog och hemslöjds-
konsulent kommer på besök med berättelser och 
skapande verkstad. Skolaktivitet.
Arr: Kultur Skellefteå, Museum Anna Nordlander 
& Länshemslöjdskonsulenten för barn och unga.

Sara Lidmans bildkonstnärsvänner 
11.00 Stadsbiblioteket
Eva Wikberg berättar om Sara Lidmans bild-
konstvänner och deras konstnärskap. Fri entré. 
Arr: Stadsbiblioteket, Kultur Skellefteå, Museum 
Anna Nordlander

Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums föremålsantikvarie Kristina 
Friberg väljer varje dag ett nytt föremål ur sam-
lingarna och berättar dess historia. Fri entré. Fika-
försäljning. Arr: Skellefteå museum

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel, Nordanå
Lanthandeln öppen för spontant berättande. 
Kom och ljug, dra en skröna, berätta ett drama-
tiskt minne… Fri entré. Fikaförsäljning. Förhands-
bokning receptionen Nordanå. Arr: Skellefteå 
museum

I betraktarens öga – Sex konstverk och en hjärna
13.00 Byskeskolan, Aulan
En föreställning som bygger på sex konstverk 
av Eva Zettervall ur Museum Anna Nordlan-
ders konstsamling och skådespelare Robert 
Markström:s hjärna. Fri entré.
Arr: Kultur Skellefteå & Museum Anna Nordlander

1809, i kärlek och krig
13.30 Äldreboendet Höken
Berättarteater av Thomas Andersson med Väster-
bottensteaterns Greger Ottosson på scenen. Se 
tisdag kl 19.00 för mer info om föreställningen. 
Arr: Äldreomsorgen, Skellefteå kommun

En berättelse om dagen
14.30 Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. Vi får möta möta enskilda betraktelser

Onsdag 22 april

forts... som tillsammans bidrar till förståelse och 
vidgar perspektiven kring konstverken. Dagens 
berättare: Gerd Jonsson. Fri entré. Arr: Museum 
Anna Nordlander

. 

Vandring i Bonnstan
18.00 - 19.00 Start vid lanthandeln, Nordanå
En guidad vandring i sällskap med Ulf Lundström, 
Skellefteå museum. Fri entre. Begr antal, 20 plat-
ser. Förhandsanmälan Nordanå reception. Arr: 
Skellefteå museum 

Berättarcafé: Berätta dina dansminnen
18.00 - ca 20.00 PRO:s lokal, Folkets hus, Skel-
leftehamn. Kom och berätta dina minnen från 
dansens virvlar! Ett berättarcafé öppet för alla. Fri 
entré. Fikaförsäljning. Arr: ABF Skellefteå & Skel-
lefteå museum.

Ulf Lundström

Vandring i Bonnstan
18.00 - 19.00 Start vid lanthandeln, Nordanå
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Berättarkväll med gäster från Burträsk
18.00 - 21.00 Kvällens program (ca-tider):

18.00 n’Johannes. Berättaren Robert Markström 
tar publiken tillbaka till 1920 års Norrland. Johan-
nes och familjens hus brinner upp framför deras 
ögon. En svår tid följer och årstiderna avlöser var-
andra, höst blir till vinter, vår och för n´Johannes 
går livet vidare, trots allt. Medverkande är skåde-
spelaren och berättaren Robert Markström samt 
musikerna Jörgen Svedberg (fiol) och Robert Lind-
berg (gitarr).

19.00 En berättande musikshow med folkmu-
sikgruppen 0914. Glädje, passion, anekdoter, 
humor tillsammans med riktigt svängig musik, 
även egenkomponerat, med stadig förankring i 
folkmusiktraditionen. Jörgen Svedberg (fiol, nyck-
elharpa), Robert Lindberg (gitarr), Dag Holmgren 
(trummor/percussion), Johan Andersson, bas.

20.00 Vänner – en gripande, spännande berät-
tarföreställning om två kvinnoöden i slutet av 
1800-talet. Deras vänskap varade livet ut och 
båda fick, vid sidan av varandra uppleva märk-
liga ting under sin levnad. Märkliga ting som inte 
kommer sig från denna världen... Medverkande: 
Per-Erik Wikström och Linda Marklund. Manus 
och regi: Åse Mauritzdotter Westin.
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå, Västerbottenstea-
tern, Berättarfestivalen & Skellefteå museum

Berättarcafé
19.00 - 21.00 Pinax, Stationsgatan 13
Ett berättarkafé, där alla åldrar kan mötas, där 
många olika röster kan få höras, där vi också in-
bjuder åhörarna att delta med sina berättelser. 
Startar berättandet gör bl a Alemyehu Dibaba, 
Ulrica Rauhala, Suha Hazboun, Fawas Alaris, Algi 
Feshaye och Sega Teklu. Kvällen går i tecknet av: 
Nära, enkelt och öppet - att alla ska vilja och våga 
delta – att det finns plats för många olika berät-
telser på många olika språk. Biljetter: Fri entré, 
begränsat antal platser. Arr: Kulturföreningen 
Your Culture Shows och Pinax

Getaren
19.00 - 20.15 Genrep på Västerbottensteatern
En rysare i berättarform med musikerna Daniel 
Fredriksson och Daniel Pettersson. Getaren är en 
skräckhistoria som sägs ha utspelats i en liten by 
i Västerbottens inland för 170 år sedan. En vallpoj-
ke tar tjänst hos en rik och girig bonde. Till en bör-
jan verkar allt normalt men snart börjar mystiska 
och otäcka saker att hända… Genrep för särskilt 
inbjuden publik. Arr: Västerbottensteatern

Berättarfestivaler i samverkan
9.00 – 15.00 seminarium, Blå Rummet, Västerbot-
tensteatern
Internt branschmöte med inbjudna gäster från 
Fabula Storytelling i Stockholm, Ljungby berät-
tarfestival, Härnösands berättarfest, nätverket 
Västerbotten – Berättarnas län, Umeå 2014 och 
Scottish Storytelling Centre i Edinburgh. Erfaren-
hetsutbyte och samtal om framtida samverkan.
Arr: Berättarfestivalen med stöd från Umeå2014.

Världsbokdagen - vi firar boken och berättandet 
10.00-20.00 Bokbytardag på Stadsbiblioteket. 
Inlämning av böcker fr.o.m. 17/4. Ev. kvarblivna 
böcker skänks till Röda korset.
Arr: Kultur Skellefteå/Stadsbiblioteket

Djävulens tre guldhår
Byskeskolans aula, dagtid
2 skolföreställningar för åk 2-6. Arr: Kultur Skellefteå

En om dan…
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och 
Kurt Salomonsson. Fri entré. 
Arr: Kultur Skellefteå & Stadsbiblioteket

Konferens: Kulturutredningen
12.00 - 17.00 Nordanå, Hörsalen. Särskilt inbjudna 
deltagare från norra Sverige diskuterar den nya 
kulturutredningen. Arr: Länsteatrarna i Sverige.
Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums chef Ing-Marie Danielsson 
berättar om ett  föremål ur samlingarna och dess 
historia. Fri entré. Arr: Skellefteå museum

Teatersoppa: Föreställningen om Torgny Lindgren 
12.00 Västerbottensteaterns café
”Man ska icke vara återhållsam då man ljuger, du 
får gärna ta ut svängarna mer!” Detta budskap 
mottog berättaren Gunnar Eklund från Torgny 
Lindgren under arbetet med sin nya föreställning. 
Därför inbjuds publiken nu till en fullkomligt sann 
och oinskränkt lögnaktig berättelse om Torgny 
Lindgrens författarskap. Biljetter: 150:- inkl. soppa, 
Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se 
Arr: Västerbottensteatern

Seminarium: Litterär turism
12.00 - 17.00 Expolaris kongresscenter, Castor
Annette Kohkoinen berättar om projektet Litterär 
turism. Annika Edlund, Bokcafé Pilgatan Umeå be-
rättar om Litterära resor i Sara Lidmans och Torgny 
Lindgrens fotspår. Itta Johnson, marknadsstrateg, 
Ystad, berättar om Wallanderturismen m m
Arr: Projektet Litterär Turism i Norr (Länsbiblioteket 
i Västerbotten). Info: Annette.Kohkoinen@vll.se

Världsbokdagen: Sagostund på Lövångers bibliotek
13.00 - 14.00 Lövångers bibliotek. För alla barn 
från 3 år. Lyssna på nya sagor, ramsa, lek och sjung. 
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/Lövångers bibliotek

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel på 
Nordanå. Lanthandeln öppen för spontant berät-
tande. Kom och ljug, dra en skröna, berätta ett 
dramatiskt minne… Fri entré. Begränsat antal 
platser. Förhandsbokning i receptionen Nordanå. 
Arr: Skellefteå museum

Gunnar Enqvist: Spelman på Tigerkläppen 
13.00 Stadsbiblioteket
Gunnar Enqvist sjunger och berättar om spel-
mannen Ulrik Lindström från Hjoggböle. Fri entré. 
Arr: Kultur Skellefteå, Stadsbiblioteket, Ord&visor 
förlag, Medlefors folkhögskola

Författarbesök av Meta Andreasson
14.00 Bureå bibliotek
Vi firar Världsbokdagen med ett besök av Margareta 
”Meta” Andréasson som läser dikter och berättelser på 
vers. Fri entré.  Arr: Kultur Skellefteå/Bureå bibliotek

Eftermiddagspromenad med Anna Nordlander 
14.00 En guidad tur mellan Stiftsgården och 
Bonnstan. Följ med 1800-tals konstnärinnan Anna 
Nordlander på en härlig promenad förbi några av 
Skellefteås mest  spännande och kända platser. Fri 
entré. Begränsat antal, 20 platser (Platsbokning 
Nordanå reception). Samling vid Stiftsgården, 
inne på gården. Arr: Kultur Skellefteå, Skellefteå 
museum, Västerbottensteatern

Onsdag 22 april Torsdag 23 april

Torsdag 23 april: En om dan… 
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare.
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En berättelse om dagen
14.30 Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. I En berättelse om dagen får vi möta en-
skilda betraktelser som tillsammans bidrar till 
förståelse och vidgar perspektiven kring konst-
verken. Dagens berättare: Eden Ghebremedhin. 
Fri entré. Arr: Museum Anna Nordlander

Tjuvlyssnat – berättarworkshop för unga
17.30 Stadsbiblioteket, Skellefteå
Det avlyssnade och tjuvlyssnade kan förvand-
las till en berättelse. Workshop med Rose-Marie 
Lindfors för förhandsanmälda gymnasieungdo-
mar. Arr: Kultur Skellefteå & Stadsbiblioteket

Berättarkväll på Nordanå café
18.00 - 21.00 Nordanå café
Musikunderhållning av trubaduren Olav Mark-
stedt. Miniföreläsningar av DIS-Nord om släkt-
forskning, Skriv ditt liv - en cirkel i skrivandet för 
eftervärlden samt Bondska - hur gör gamla för 
att bli förstådda - kulturella krockar mm.
Öppen scen: Det finns också plats i programmet 
för spontant berättande. Kom och ge oss din be-
rättelse! Fri entré. Fikaförsäljning. 
Arr: Medborgarskolan.

Festivalklubb på Kåffein
21.00 – 24.00 Kåffein
Berättarfest tre kvällar på raken! Musik och be-
rättande under ledning av klubbvärden Greger 
Ottosson. Programmet skapas varje kväll av in-
bjudna gäster från när och fjärran. En skröna från 
Skråmträsk kan följas av en jigg från de skotska 
högländerna! Fri entré.
Arr: Berättarfestivalen i samverkan med Kåffein

Torsdag 23 april

Berättarworkshop på Edelvik
Dagtid. Edelviks folkhögskola, Burträsk
Hamish MacDonald från Skottland håller work-
shop med teatereleverna på Edelviks folkhög-
skola. Ett fåtal övriga platser disponeras av berät-
tarföreningen i Burträsk. Hamish MacDonald är 
berättare, författare och regissör. Han har lång 
erfarenhet av att arbeta pedagogiskt både med 
professionella och med barn och ungdomar. 
Arr: Edelviks folkhögskola & Berättarfestivalen

Molly Whuppie – Barnteater från Skottland!
Skolföreställningar, Blå Rummet, Västerbottens-
teatern
OBS! Spelas på engelska för lågstadiet. Språklek 
på engelska om flickan Mollys öden och äventyr, 
med Virginia Radcliffe från Skottland. Mer infor-
mation se lördag kl 14.00. 
Arr: Västerbottensteatern i samarbete med Kul-
tur Skellefteå 

En om dan…
10.30 - 11.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och 
Kurt Salomonson.
Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/Stadsbiblioteket

Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanåcaféet
Skellefteå museums chef Ing-Marie Danielsson 
berättar om ett  föremål ur samlingarna och dess 
historia Fri entré. Arr: Skellefteå museum

Teatersoppa: Modersmål och magi
12.00 - 13.00 Västerbottensteaterns café 
Marianne Folkedotter berättar om alldeles van-
liga och samtidigt gudabenådade  människor på 
den dialekt som hon fått under uppväxten i Kå-
gedalen. Biljetter: 150:- inkl soppa, Skellefteå Tu-
ristbyrå, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern

Presentation av berättarkurs ”Berättandets be-
tydelse”
Kl 13.00 Västerbottensteatern
En kurs på 7,5 hp som ges av Kulturhögskolan vid 
Umeå universitet presenteras av Alf Arvidsson, 
kursansvarig. Samhället och vardagen är full av 
berättelser. Sägner och rykten om vad som kan 
vara farligt, minnen som ger perspektiv, ”storytel-
ling” som ska lansera varumärken, askungesagor 
i massmedia, levnadsberättelser vi presenterar 
oss med. Att berätta sin historia används allt of-
tare som underhållning, för självkänsla, och för 
uppmärksamhet. Kursen granskar olika använd-
ningsområden och ger analysverktyg.
Fri entré. Arr: Umeå universitet, Skellefteå.

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel på 
Nordanå. Lanthandeln öppen för spontant be-
rättande. Kom och ljug, dra en skröna, berätta 
ett dramatiskt minne… Fri entré. Fikaförsäljning. 
Begränsat antal platser. Förhandsbokning i recep-
tionen Nordanå. Arr: Skellefteå museum.

Djävulens tre guldhår
Kågeskolan, dagtid
2 skolförest. Arr: Kultur Skellefteå & Kåge bibliotek.

Fredag 24 april

Att berätta med egna ord – berättarworkshop
13.00 - 16. 00 Hallen
Att berätta med egna ord – en berättarworkshop 
med pedagogen och berättaren Peter Hagberg 
från Fabula Storytelling. Steget till att börja an-
vända berättande i undervisning är inte långt. 
När man väl gjort det har man tillgång till ett 
makalöst verktyg, ett språk som syresätter lektio-
nerna, gestaltar kunskapen, talar direkt till bar-
nets inlevelseförmåga, ger värdegrunden kropp 
och stärker gemenskapen. Peter Hagberg har trä-
nat tusentals pedagoger i muntlig berättarkonst 
sedan slutet av åttiotalet. 
Kursen vänder sig till både nybörjare och till de 
som har tidigare erfarenhet av muntligt berät-
tande som pedagogiskt verktyg eller konstnärlig 
form. Workshop för lärare/pedagoger. 
Arr: Kultur Skellefteå

The Story of Story; medium and process
Föreläsning av Stuart McHardy (på engelska)
13.45 - 14.45 Hörsalen, Nordanå
Offentlig föreläsning av Stuart McHardy, berätta-
re/ musiker från Skottland. Han är också verksam 
som  författare och forskare och undervisar vid 
universitetet i Edinburgh. Om berättandets (och 
berättelsens) betydelse och funktion ur ett his-
toriskt perspektiv och i vårt moderna samhälle.  
Arr: Berättarfestivalen med stöd från Umeå2014

En berättelse om dagen
14.30 Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. I En berättelse om dagen får vi möta en-
skilda betraktelser som tillsammans bidrar till 
förståelse och vidgar perspektiven kring konst-
verken. Dagens berättare: Harald Larsen och Ul-
rika Rönnblom Persson.
Fri entré . Arrangör: Museum Anna Nordlander

Lifsens rot
15.00 - 17.00 Västerbottensteaterns café
Hyllad föreställning av Ellenor Lindgren och 
Nina Sarri Vahlberg baserad på Sara Lidmans 
roman Lifsens Rot. En berättelse om lyckan att 
vara förälskad och olyckan att vara född till 
kvinna. Om passion, skam, förbud, förmanin-
gar och hot där motståndet och den ursinniga 
vreden blir själva kraftkällan – lifsens rot. Se 
också seminariet 100 år av kvinnoliv lör 25/4.  
Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 
15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern.

Fredag 24 april
Modersmål och magi med 
Marianne Folkedotter
12.00 - 13.00 Västerbottens-
teatern, caféscenen

Ellenor Lindgren i Lifsens rot  
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Berättarkväll på Nordanå café 
18.00 Nordanå café
I betraktarens öga – Sex konstverk och en hjär-
na. En föreställning som bygger på sex konstverk 
av Eva Zettervall ur Museum Anna Nordlanders 
konstsamling och skådespelare Robert Markströms 
hjärna. Fri entré. Fikaförsäljning 
Arr: Museum Anna Nordlander

19.00 Nordanå café
Tre berättelser med Signe Rudberg: Elektriska be-
rättelser - några godbitar från en bygd där många 
arbetat med vattenkraft och elektricitet, Legen-
den om Kristoffer - vägfararnas helgon samt Bas-
tubadet - den finska bonden mellan himmel och 
helvete. Fri entré. 
Arr: Studieförbundet Sensus

Getaren
19.00 - 20.15 Premiär! Västerbottensteatern.      
En rysare i berättarform med musikerna Daniel 
Fredriksson och Daniel Pettersson. Getaren är en 
skräckhistoria som sägs ha utspelats i en liten by i 
Västerbottens inland för 170 år sedan. En vallpojke 
tar tjänst hos en rik och girig bonde. Till en början 
verkar allt normalt men snart börjar mystiska och 
otäcka saker att hända…
Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 
15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern

Evert Taube och hans anor i Lövångersbygden
19.00 Församlingshemmet, Lövånger
Med trubaduren och berättaren Gunnar Enqvist 
och Albert Magnusson, lokalhistorisk forskare 
och berättare. Fri entré. Fikaservering.
Arr: Lövångers hembygdsförening

Schwammel från Kammen - lokalrevy från Burträsk
19.00 Burträskarnas hus
Schwammel från Kammen är en lokalrevy full av 
berättelser från Burträsk. Den gjorde succé i fe-
bruari och återuppstår nu på begäran.
Biljetter: 140 kr, förköp Ostens hus, tel 0914-105 30.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan.

Festivalklubb på Kåffein
21.00 – 24.00 Kåffein
Den andra av tre kvällar med berättarfest! Musik 
och berättande under ledning av klubbvärden 
Greger Ottosson. Programmet skapas varje kväll 
av inbjudna gäster från när och fjärran. En skröna 
från Skråmträsk kan följas av en jigg från de skot-
ska högländerna!
Arr: Berättarfestivalen i samverkan med Kåffein

Improviserad melodifestival
21.00 - 23.30 Nordanåteatern
En melodifestival där publiken bestämmer låt-
titeln och artisterna improviserar sången. Säl-
teatern och Västerbottensteatern arrangerar den 
årligen återkommande succén. I år utökat till Nord-
anåteatern. Två kvällar fyllda av överraskningar ut-
lovas! Pausservering, Nordanågårdens Värdshus.
Biljetter: 200:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 
25 15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern & Sälteatern

Fredag 24 april

Fredag 24 april
Skotsk berättarworkshop på Edelvik med bl a Hamish MacDonald. 
Dagtid, Edelviks folhögskola, Burträsk
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Måndag 20 april

10.30 - 11.00      En om dan…    Textläsning från lokala författare
                                 Stadsbiblioteket. Fri entré.  
Skolförest.         Mästerkatten i stövlar    Barnteater
                                Bolidenskolan
Skolförest.         Djävulens tre guldhår    Barnteater
                                 Bolidenskolan
Skolförest.         Berättarmonologer med Estetiska programmet
                                Svarta salen, Anderstorpskolan.

12.00 - 12.15       Föremål berättar   Föremålsantikvarie Kristina Friberg berättar
                                Nordanå café. Fikaförsäljning. Fri entré. 
13.00 - 15.00     Ljug & berättelser i lanthandeln    Berättarcafé
                                Lanthandeln på Nordanå. Fri entré. 
14.00                   I betraktarens öga – Sex konstverk och en hjärna    
                                Bolidenskolan, matsalen. Fri entré. 
15.00 - 16.00     Vandring i Bonnstan    Guidad tur
                                 Start vid lanthandeln, Nordanå. Fri entré. 
17.30             Tjuvlyssnat    Skrivarworkshop för unga
                                 Stadsbiblioteket, Skellefteå. För förhandsanmälda. 
18.00             Berättarmonologer med Estetiska programmet
                                 Svarta salen, Anderstorpskolan. Fri entré. 
18.00 – 19.00   Föreläsning om Sture Meijers konst    Ivar Torneus föreläser
                                Meijerrummet, Nordanå. Fri entré. 
19.00 - 21.00    Berättarkväll på Nordanå Café
                                Fri entré. Fikaförsäljning. 
18.30             Berättelser och skrönor utifrån Norrländsk folktro
                                Jörns bibliotek. Fri entré.  
18.30              Föreläsning: Stadsvandring i ord och bild    
                                Hörsalen, Nordanå. Fri entré. 

Tisdag 21 april

Skolförest.         Berättarmonologer med Estetiska programmet
                                Svarta salen, Anderstorpskolan. 
Skolförest.        Spökberättelser    Barn- och familjeföreställning
                                Hallen, Nordanå.  
10.30 - 11.00     En om dan…    Textläsning från lokala författare
                               Stadsbiblioteket. Fri entré. 
12.00 - 12.15      Föremål berättar    Föremålsantikvarie Kristina Friberg berättar
                               Nordanå café. Fikaförsäljning. Fri entré.  
13.00 - 15.00     Ljug & berättelser i lanthandeln    Berättarcafé
                               Lanthandeln på Nordanå. Fri entré. 
14.00 - 15.30    Seniorcafé: Äventyr i missionens tjänst    Berättarcafé
                               Nordanå café. Fikaförsäljning. Fri entré. 
14.30             En berättelse om dagen   Marthe Marklund och Eva Jäderberg
                               Museum Anna Nordlander, Nordanå. Fri entré. 

18.00               Spökberättelser    Barn- och familjeföreställning
                                 Hallen, Nordanå. Fri entré. 
18.00 - 21.00     Berättarkväll på Nordanå café    Berättarcafé
                                Fri entré. Fikaförsäljning.
18.30 - 21.00      Berättande broderi    Hantverk
                                 Handens hus, Nordanå. Fri entré. 
18.30 - 21.00      Berättarcafé Kustnära historier
                                 Kåge båtklubbs klubbstuga. Fikaförsäljning. Fri entré. 
19.00 - 21.00      Corporate Storytelling    Föreläsning av Matts Heijbel
                                 Forumsalen, Campus Skellefteå. Fri entré. Begr antal platser.
19.00 - 20.00     1809, i kärlek och krig    Berättarteater
                                 Folkets hus, Lövånger. Biljetter: 50:- 

Onsdag 22 april

07.30 - 9.00        Frukostmöte i Lövånger: Corporate Storytelling 
                                  Lövånger. Fri entré. 

Skolförest.           Mästerkatten i stövlar    Barnteater
                                  Byskeskolan. Dagtid. 

9.00 - 10.00       Lek- & sagostund för alla barn från 3 år
                                  Bureå bibliotek. Fri entré. 

10.30 - 11.00       En om dan…    Textläsning från lokala författare
                                  Stadsbiblioteket. Fri entré. 
Skolaktivitet      Mobil kreativ verkstad
                                  Skråmträskskolan.
12.00 - 12.15        Föremål berättar
                                 Föremålsantikvarie Kristina Friberg berättar     
                                Nordanå café. Fikaförsäljning. Fri entré. 

13.00 - 15.00       Ljug & berättelser i lanthandeln
                                   Lanthandeln på Nordanå. Fri entré. 
13.00               I betraktarens öga – Sex konstverk och en hjärna
                                  Byskeskolan, Aula. Fri entré. 
14.30               En berättelse om dagen Gerd Jonsson
                                  Museum Anna Nordlander, Nordanå. Fri entré. 
18.00 - 19.00      Vandring i Bonnstan    Guidad tur
                                  Start vid lanthandeln, Nordanå. Fri entré. 
18.00 - 20.00    Berättarcafé: Berätta dina dansminnen
                                  PRO:s lokal, Folkets hus, Skelleftehamn. Fri entré. 
18.00 - 21.00      Berättarkväll på Nordanå Café
                                  Fikaförsäljning. Fri entré.
19.00 - 21.00      Berättarcafé: Världens berättelser
                                   Pinax, Stationsgatan 13. Fri entré. 
19.00 - 20.15       Getaren    Berättarteater
                                  Internt genrep på Västerbottensteatern.  

Biljetter säljs av respektive arrangör. Se information under respektive dag i programmet. Begränsat antal platser till föreställningar med fri entré. Med reservation för ändringar.
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Fredag 24 april

Skolförest          Molly Whuppie    Barnteater från Skottland 
                               Blå Rummet, Västerbottensteatern. 
10.30 - 11.00     En om dan…    Textläsning från lokala författare
                               Stadsbiblioteket. Fri entré. 
12.00 - 12.15      Föremål berättar    Skellefteå museums chef
                               Ing-Marie Danielsson. Nordanå café. Fri entré.
12.00 - 13.00    Modersmål och magi    Teatersoppa
                               Västerbottensteaterns café. Bilj: 150:- inkl soppa. 

13.00                   Presentation av berättarkurs ”Berättandets betydelse”
                               Västerbottensteatern. Fri entré. 
13.00 - 15.00     Ljug & berättelser i lanthandeln
                               Lanthandeln på Nordanå. Fri entré. 
13.00 - 16. 00   Att berätta med egna ord – berättarworkshop
                               Hallen. Intern workshop för lärare/pedagoger. 
13.45 - 14.45      The Story of Story    Föreläsning (på engelska)
                               Hörsalen, Nordanå. Fri entré. 
14.30                    En berättelse om dagen Harald Larsen & Ulrika 
                                 Rönnblom-Persson
                                 Museum Anna Nordlander, Nordanå. Fri entré . 
15.00 - 17.00     Lifsens rot    Berättarteater
                               Västerbottensteaterns café. Biljetter: 120:-. 
18.00 - 21.00    Berättarkväll på Nordanå Café
                               Fri entré. 
19.00 - 20.15     Getaren    Musik- & berättarteater
                                Premiär på Västerbottensteatern. Biljetter: 120:- 
19.00             Evert Taube och hans anor i Lövångersbygden 
                               Församlingshemmet, Lövånger. Fri entré. 
19.00             Schwammel från Kammen -  lokalrevy från Burträsk
                               Burträskarnas hus. Biljetter: 140 kr. 
21.00 - 24.00   Festivalklubb på Kåffe In
                               Fri entré.
21.00 - 23.30     Improviserad melodifestival
                               Nordanåteatern. Biljetter: 200:- 

Torsdag 23 april

9.00 – 15.00     Berättarfestivaler i samverkan    Seminarium
                               Blå Rummet, Västerbottensteatern. Internt möte. 
Skolförest.        Djävulens tre guldhår    Barnteater
                               Byskeskolan, Aulan 
10.00-20.00     Världsbokdagen - vi firar boken och berättandet 
                                Bokbytardag på Stadsbiblioteket. 
10.30 - 11.00     En om dan…    Textläsning från lokala författare
                               Stadsbiblioteket. Fri entré. 
12.00 - 12.15       Föremål berättar    Föremålsantikvarie Kristina Friberg berättar
                               Nordanå café. Fikaförsäljning. Fri entré. 
12.00 - 13.00    Föreställningen om Torgny Lindgren    Teatersoppa
                               Västerbottensteaterns café. Biljetter: 150:- inkl soppa. 
12.00 - 17.00     Kulturutredningen    Konferens
                               Nordanå. Särskilt inbjudna deltagare. 
12.00 - 17.00     Litterär turism    Seminarium
                               Expolaris kongresscenter, Castor. Arr: Projektet Litterär Turism 
                               i Norr (Länsbiblioteket i Västerbotten). 
13.00 - 14.00    Världsbokdagen: Sagostund på Lövångers bibliotek
                               Lövångers bibliotek. Fri entré. 
13.00 - 15.00     Ljug & berättelser i lanthandeln
                               Lanthanden på Nordanå. Fri entré. 
13.00              Gunnar Enqvist: Spelman på Tigerkläppen 
                               Stadsbiblioteket. Fri entré. 
14.00             Författarbesök av Meta Andreasson
                               Bureå bibliotek. Fri entré. 
14.00             Eftermiddagspromenad med Anna Nordlander 
                               Samling vid Stiftsgården. Fri entré. Föranmälan.
14.30              En berättelse om dagen Eden Ghebremedhin
                               Museum Anna Nordlander, Nordanå. Fri entré. 
17.30             Tjuvlyssnat    Berättarworkshop för unga. Förhandsanmälning.
                               Stadsbiblioteket, Skellefteå. Fri entré.
18.00 - 21.00    Berättarkväll på Nordanå Café
                               Fri entré. Fikaförsäljning.
21.00 – 24.00  Festivalklubb på Kåffein
                               Fri entré.

Fredag 24 april

Internt            Berättarworkshop på Edelvik
                               Intern workshop på Edelvik. 
Skolförest         Djävulens tre guldhår
                               Kågeskolan, dagtid.  
 
Internt            Berättarworkshop på Edelvik
                               Intern workshop på Edelvik. 
Skolförest         Djävulens tre guldhår
                               Kågeskolan, dagtid.  
                               Arr: Kultur Skellefteå & Kåge bibliotek.

 Biljetter säljs av respektive arrangör. Se information under respektive dag i programmet. 
Begränsat antal platser till föreställningar med fri entré. Med reservation för ändringar.

 Molly Whuppie
Barnteater från
Skottland 
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Söndag 26 april

13.00             Tales from the Story Nation    Berättarduell på klingande
                                skotska. Västerbottensteaterns café. Biljetter: 120:- 
12.00 - 12.15      Föremål berättar    Föremålsantikvarie Kristina Friberg
                               Nordanå café. Fri entré. Fikaförsäljning. 
13.00 - 15.00    Ljug & berättelser i Lanthandeln
                               Lanthandel på Nordanå. Fri entré. Fikaförsäljning. 
13.00 -15.00     Broderiberättelser    Kulturverkstad
                               Mellanrummet, Nordanå. Fri entre. 
14.00            Molly Whuppie    Barnteater från Skottland
                              Blå rummet, Västerbottensteatern. Från 6 år. 
           Biljetter: 70:-  Inkl fika.
14.30             En berättelse om dagen Anders Jonsson
                               Museum Anna Nordlander, Nordanå. Fri entré. 
15.00             Livskraften    Berättarteater
                               Hörsalen, Nordanå. Biljetter: 120:- 
19.00 - 20.15     Getaren    Musik- & berättarteater
                               Folkets hus, Boliden. Biljetter: 100:- 
18.00 - 19.15      The Tailor of Inverness
                               Västerbottensteatern. Biljetter: 120:- 

Lördag 25 april

9.30-11.30         Kvinna i Västerbotten under 1809 års krig    Kvinnofrukost 
                               Sankt Olovsgården. Pris: 30 kr. 
10.00            Mästerkatten i stövlarna    Barnteater
                               Skelleftehamns bibliotek. Fri entré. 
11.30 - 12.00      En om dan…    Textläsning från lokala författare
                               Stadsbiblioteket. Fri entré. 
12.00 - 14.00    1809 i kärlek och krig
                               Skellefteå museum vån 1, Nordanå. Biljetter: 120:- 
12.00 - 12.15      Föremål berättar    Föremålsantikvarie Kristina Friberg
                               Nordanå café. Fri entré. 
12.00             Geten och Jätten    Sagoberättande för barn
                               Stadsbiblioteket. Biljetter: 30:- 
12.00 - 13.00    Teatersoppa: Bitterfittan
                               Västerbottensteaterns cafè. Biljetter, inkl. soppa: 150:-. 
13.00 - 15.00    Ljug & berättelser i lanthandeln
                               Lanthandeln på Nordanå. Fri entré. 
14.00 - 15.30     100 år av kvinnoliv    Seminarium
                               Västerbottensteaterns café. Fri entré. 
14.00             Molly Whuppie    Barnteater från Skottland
                               Blå rummet, Västerbottensteatern. 
                               Från 6 år. Bilj: 70:-inkl fika.
14.00            Geten och Jätten    Sagoberättande för barn 
                               Stadsbiblioteket. Biljetter: 30:-. 
14.30              En berättelse om dagen  Helber Smith Angulo.
                               Museum Anna Nordlander, Nordanå. 
                               Fri entré . 
15.00 - 17.00     Bland vittror änglar och folk    Musik- & berättarteater
                               Västerbottensteatern. Biljetter: 120:- 
16.30 - 17.30     Föreställningen om Torgny Lindgren    Berättarteater
                               Hörsalen, Nordanå. Biljetter: 120:-. 
19.00 - 24.00  Berättarverkstad för ungdom
                              Caféscenen, Mellanrummet och Hörsalen, Nordanå. 
                              Fri entré.
19.00            Schwammel från Kammen    Lokalrevy från Burträsk
                              Burträskarnas hus. Biljetter: 140:- 
19.00 - 20.15     The Tailor of Inverness    Berättarteater från Skottland
                                Västerbottensteatern. Biljetter: 120:- 
21.00 - 24.00   Festivalklubb på Kåffein
                                Fri entré. 
21.00 - 23.30    Improviserad melodifestival
                                Nordanåteatern. Biljetter: 200:- 

FAKTA:
Biljett krävs till vissa föreställningar. Till Nordanå och Västerbottensteatern
säljs biljetter av Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 eller via ticnet.se.
Mer information om övriga föreställningar finns  i programmet. 
OBS! Alla aktiviteter har begränsat antal publikplatser.

Tillgänglighet: Till aktiviteter  på Nordanå och Västerbottenseatern är
det god tillgänglighet för rörelsehindrade.  I övrigt hänvisar vi till infor-
mation från respektive arrangör.

Information: Nordanå reception/café, tel 0910-73 55 10. 
Projektledare: Jonas Lundqvist, tel 0910-151 20/ 070-35 65 008 och 
Nicklas Lundmark, tel 070-510 510 1

Festivalöppet på Nordanå!
Receptionen/caféet håller öppet: Måndag 12-21, tisdag - torsdag 10-21 
fredag 12-21, lördag 12-24, söndag 12-16. 
Utställningarna stänger 1 timme tidigare.

Biljetter säljs av respektive arrangör. Se information under respektive dag i programmet. 
Begränsat antal platser till föreställningar med fri entré. Med reservation för ändringar.
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Kvinnofrukost
9.30-11.30 Sankt Olovsgården
”Kvinna i Västerbotten under 1809 års krig” med Bir-
gitte Grönlund. Pris: 30 kr. Ingen anmälan. Arr: Sankt 
Olovs församling, Sensus, Kvinnor i Svenska Kyrkan

Mästerkatten i stövlar
10.00  Skelleftehamns bibliotek
Med lekfullhet, snabba skiftningar och energi bju-
der Robert Markström oss att stiga in i sagans un-
derbara värld. Fri entré. Från 5 år. 
Arr: Kultur Skellefteå/Skelleftehamns bibliotek.

En om dan…
11.30 - 12.00 Stadsbiblioteket
Vi läser en text av bygdens kända författare; P O 
Enquist, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Åke Lund-
gren, Birger Vikström, Anita Salomonsson och 
Kurt Salomonsson. Fri entré. Arr: Kultur Skellefteå/
Stadsbiblioteket

1809 i kärlek och krig
12.00 - 14.00 Skellefteå Museum, vån 1, Nordanå.
Berättarteater av Thomas Andersson. I år är det två-
hundra år sedan Sverige och Finland skildes åt. Där-
för återuppstår denna kärlekshistoria som utspelas 
bland vinande kulor och krutrök, nu med Greger 
Ottosson som berättare. Föreställningen bygger 
på en rik flora av gamla berättelser om sommaren 
1809, men också på historiska fakta, musik, sånger, 
dikter och en och annan dräpande jämförelse med 
dagens Sverige.  Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 
0910-45 25 15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern

Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums föremålsantikvarie Kristina 
Friberg väljer varje dag ett nytt föremål ur sam-
lingarna och berättar dess historia. Fikaförsälj-
ning. Fri entré. Arr: Skellefteå museum

Geten och Jätten
12.00 och 14.00 Sagoberättande för barn på 
Stadsbiblioteket. Sagan om den lilla geten som

forts... övar sig i att bli modig och som till sist 
vågar möta den stora jätten. Jätten som tror sig 
vara världens smartaste får snart inse sin be-
gränsning. En sagoföreställning utifrån munt-
ligt berättande, traditionell musik- och sång. En 
föreställning där två sagotraditioner möts - den 
Nordiska och Afrikanska, där likheterna är större 
än skillnaderna. Sagoberättare: Rose-Marie Lind-
fors och Elsa Palm. Biljetter: 30:- Förköp Stadsbib-
liotekets barnavdelning, tel 0910-736102
Arr: Kultur Skellefteå/Skellefteå Stadsbibliotek

Teatersoppa: Bitterfittan
12.00 - 13.00 Västerbottensteaterns café
Västerbottensteatern sätter upp Maria Svelands 
bok, en av de senaste årens mest uppmärksam-
made och omtalade. Direkt, underhållande och 
plågsamt ärligt om kvinna, man, barn och jobb till 
tonerna av bland annat Nina Simone. På scenen: 
Tove Olsson. Biljetter inkl. soppa: 150:-, Skellefteå 
Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern.

Ljug & berättelser i lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel på Nordanå
Lanthandeln öppen för spontant berättande. Kom 
och ljug, dra en skröna, berätta ett dramatiskt 
minne… Fri entré. Begränsat antal platser. För-
handsbokning i receptionen Nordanå.
Arr: Skellefteå museum

Seminarium: 100 år av kvinnoliv
14.00 - ca 15.30 Västerbottensteaterns café
Ett samtal med utgångspunkt i romanerna (och 
teaterföreställningarna) Lifsens Rot av Sara Lid-
man och Bitterfittan av Maria Sveland.
Litteraturvetaren och kulturskribenten Annelie 
Bränström Öhman samtalar med Maria Sveland 
Ellenor Lindgren och Tove Olsson om kärlek, frihet 
och bitterhet. Sara Lidmans Rönnog får jobb som 
mejerska i Järvliden, Västerbotten i 1900-talets 
början. När hon träffar sin Isak Mårten blir hon

forts... inte sjuk av kärlek, som det står i Höga Vi-
san, hon blir ursinnig. Maria Svelands Sara är jour-
nalist och gift med familj i 2000-talets Stockholm. 
När hon läser Erica Jongs ”Rädd att flyga” blir hon 
inte vare sig upprymd eller ursinnig, hon blir bit-
ter. I mötet mellan Rönnog och Sara ställer frågan 
sig själv: ett sekel har gått – men vad har hänt? Är 
ekvationen kärlek + arbete = frihet fortfarande lika 
olöslig? Kan könskriget någonsin stillna till köns-
fred? Välkommen till ett samtal som följer kärle-
kens, vredens och bitterhetens röda trådar genom 
100 år av kvinnoliv och kvinnolitteratur! Fri entré. 
Begränsat antal platser. Arr: Berättarfestivalen

Molly Whuppie - Barnteater från Skottland!
14.00 Blå rummet, Västerbottensteatern
Baserad på den skotska folksagan om Molly 
Whuppie, flickan som försöker få kungen att 
hjälpa hennes familj med mat när den isande 
kalla vintern gjort att svälten står för dörren. Vi 
får följa henne längs vägen till kungens slott där 
hon möter både jättar i skogen och svårpasserade 
broar byggda av endast ett hårstrå! En föreställ-
ning fylld av ramsor och sånger där barnen själva 
bjuds in att vara med. Med Virginia Radcliffe och 
musikern Johnny Hardie från teatergruppen Lick-
etyspit hemmahörande i de skotska högländerna. 
För barn från 6 år och hela familjen. Biljetter: 70:- 
inkl fika, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 
eller ticnet.se Västerbottensteatern i samverkan 
med Kultur Skellefteå.

En berättelse om dagen
14.30 Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. I En berättelse om dagen får vi möta en-
skilda betraktelser som tillsammans bidrar till för-
ståelse och vidgar perspektiven kring konstverken.
Dagens berättare: Helber Smith Angulo. 
Fri entré. Arr: Museum Anna Nordlander

Lördag 25 april
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Bland vittror, änglar och folk
15.00 - 17.00 Västerbottensteatern
Efterlängtad återkomst till Skellefteå för spel-
mannen och berättaren Thomas Andersson.
I den västerbottniska verkligheten ryms allt mel-
lan himmel och jord – vitterkvinnans farliga 
dragningskraft samsas på scenen med en bränn-
vinstransport av det ovanligare slaget. Allt ackom-
panjerat av låtar ur den folkmusikaliska skattkista 
som Thomas förvaltar med stor kärlek och omsorg. 
Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 
15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern

Föreställningen om Torgny Lindgren
16.30 - 17.30 Hörsalen, Nordanå
”Man ska icke vara återhållsam då man ljuger, du 
får gärna ta ut svängarna mer!” Detta budskap 
mottog berättaren Gunnar Eklund från Torgny 
Lindgren under arbetet med sin nya föreställning. 
Därför inbjuds publiken nu till en fullkomligt sann 
och oinskränkt lögnaktig berättelse om Torgny 
Lindgrens författarskap.Biljetter: 120:- Skellefteå 
Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se Arr: Väs-
terbottensteatern

Berättarverkstad för ungdom
19.00 - 24.00 Nordanå café
19.00 - 24.00 Mellanrummet: ”Berättelsen om dig 
själv” - Kom och prova på olika workshops med 
praktiska verktyg där vi utforskar olika sätt att be-
rätta en historia.
19.00 Caféscenen: Tjuvlyssnat, ungdomar berättar 
under ledning av Rose-Marie Lindfors. 
20.00 Caféscenen: Djävulens puckel och andra 
historier med Projekt Ung Berättarscen. Ungdo-
mar från gymnasieskolor i Sundsvall och Umeå 
som deltar i ett treårigt nationellt berättarprojekt 
tillsammans med Fabula Storytelling, står på lör-
dagskvällen för första gången på scen i Skellefteå. 
Kom och låt er förföras av deras vindlande, förföris-
ka och sanslösa berättelser från jordens alla hörn!
21.00 Caféscenen: Micadelia. Mika Sundqvist från 
Skellefteå med artistnamnet Micadelia släppte i 
vintras debutplattan Free Ride där hon gör covers 
på gamla rockrävar som bland annat Neil Young 
och Led Zeppelin. Missa inte denna lilla men ex-
klusiva spelning på caféscenen.
21.45 Hörsalen: Filmvisning – ”Big Fish” William 
Bloom har sedan länge brutit kontakten med sin 
far, men vänder tillbaka till familjen då han hör 
att fadern är döende i cancer. I sina försök att lära 
känna sin far får han höra en mängd skrönor om 
dennes liv. Dessa historier iscensätts på Tim Bur-
tons speciella sagoliknande vis.
Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: Kultur Skellefteå

Schwammel från Kammen - lokalrevy från Burträsk
19.00 Burträskarnas hus
Schwammel från Kammen är en lokalrevy full av 
berättelser från Burträsk. Den gjorde succé i fe-
bruari och återuppstår nu på begäran.
Biljetter: 140:-, förköp Ostens hus, tel 0914-10530.  
Arr: Studieförbundet Vuxenskolan.

The Tailor of Inverness (på engelska)
19.00 - 20.15 Västerbottensteatern
Matthew Zajac, skådespelare från Inverness i nor-
ra Skottland har själv skrivit denna gripande be-
rättelse om flykt och överlevnad i ett krigshärjat 
Europa. Det handlar om hans egen far, skräddaren 
som flydde från efterkrigstidens Polen när järn-
ridån precis skulle dras ner. Uppsättningen belö-
nades i augusti 2008 med tre priser vid världens 
största teaterfestival, Edinburgh Fringe Festival. 
Ett unikt tillfälle för den svenska publiken att stif-
ta bekantskap med en annorlunda form av berät-
tarteater. Vid sidan av Matthew finns även Johnny 
Hardie, fiolspelman. I föreställningen ingår också 
ett stort antal projicerade videoklipp och auten-
tiska bilder.
Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 
15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern

Festivalklubb på Kåffein
21.00 – 24.00 Kåffein
Den sista av tre kvällar på raken med berättarfest! 
Musik och berättande under ledning av klubbvär-
den Greger Ottosson. Kvällens program skapas 
varje kväll av inbjudna gäster från när och fjärran. 
En skröna från Skråmträsk kan följas av en jigg 
från de skotska högländerna! Fri entré.
Arr: Berättarfestivalen i samverkan med Kåffein

Improviserad melodifestival
21.00 - 23.30 Nordanåteatern
En melodifestival där publiken bestämmer låt-
titeln och artisterna improviserar sången. Säl-
teatern och Västerbottensteatern arrangerar 
den årligen återkommande succén. I år utökat 
till Nordanåteatern. Två kvällar fyllda av överrask-
ningar utlovas! Pausservering, Nordanågårdens 
Värdshus. Biljetter: 200:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 
0910-45 25 15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern och Sälteatern

Kulturverkstad: Broderiberättelser
13.00 -15.00 Mellanrummet, Nordanå
Familjeaktivitet där ni tillsammans med Malin och 
Ulrika idag får arbeta med berättelser och broderi.
Fri entre. Arr: Kultur Skellefteå

Molly Whuppie - Barnteater från Skottland
14.00 Blå rummet, Västerbottensteatern
Språklek på engelska om flickan Mollys öden och 
äventyr, med Virginia Radcliffe från Skottland. För 
barn fr 6 år och hela familjen. Mer info, se lörd kl 14.
Biljetter: 70:- inkl fika, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-
45 25 15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern i 
samverkan med Kultur Skellefteå.

En berättelse om dagen
14.30  Museum Anna Nordlander, Nordanå
Utställningen Ett litet korn av sanning lyfter fram 
Museum Anna Nordlanders konstsamling och de 
historier, berättelser och tankar som konstverken 
väcker. I En berättelse om dagen får vi möta enskil-
da betraktelser som tillsammans bidrar till förstå-
else och vidgar perspektiven kring konstverken.
Dagens berättare: Anders Jansson. 
Fri entré. Arr: Museum Anna Nordlander

Livskraften
15.00 Hörsalen, Nordanå
Marianne Folkedotter och Hans-Ola Stenlund tar 
oss med på en tidsresa genom 1900-talets Väster-
botten, med början 1888 efter den stora branden 
i Umeå. Berättelserna är hämtade från människor 
på äldreboenden i Umeå och Skellefteå. Autentiska 
skildringar från livet under ett sekel då allt hände; 
elektricitetens intåg, flyttningen in till städerna 
och två världskrig. I föreställningen bjuds också 
på musik i form av populära schlagers från varje 
decennium vi besöker! Biljetter: 120:-, Skellefteå 
Turistbyrå, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
Arr: Västerbottensteatern & ABF Västerbotten

Getaren
19.00 - 20.15  Folkets hus, Boliden
”Turnépremiär”! En rysare i berättarform med mu-
sikerna Daniel Fredriksson och Daniel Pettersson. 
Getaren är en skräckhistoria som sägs ha utspelats 
i en liten by i Västerbottens inland för 170 år sedan. 
En vallpojke tar tjänst hos en rik och girig bonde. 
Till en början verkar allt normalt men snart börjar 
mystiska och otäcka saker att hända… Biljettför-
säljning hos Bolidens garn- och tygaffär, tel 0910-
58 15 77. 100:- ordinarie pris, 80:- för medlemmar i 
teaterföreningen och Metall,  40:- ungdom. Arr: Väs-
terbottensteatern & Bolidens Riksteaterförening.

The Tailor of Inverness (på engelska)
18.00 - 19.15 Västerbottensteatern
Prisbelönt föreställning om flykt och överlevnad 
i ett krigshärjat Europa. Gripande och roligt med 
Matthew Zajac från Dogstar Theatre, Skottland 
med en musiker, ljud, ljus och projektioner.
Biljetter: 120:-, Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 
15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern

Lördag 25 april

Söndag 26 april
Föremål berättar
12.00 - 12.15 Nordanå café
Skellefteå museums föremålsantikvarie Kristina 
Friberg väljer varje dag ett nytt föremål ur sam-
lingarna och berättar dess historia.
Fri entré. Fikaförsäljning. Arr: Skellefteå museum

Tales from the Story Nation (på engelska)
13.00 Västerbottensteaterns café
Det fysiska skotska landskapet präglas av berg, da-
lar och saltstänk från havet såväl som stora städer 
och det moderna samhällets alla attribut. Under 
ytan finns också ett annat Skottland – ett fanta-
siland som bygger på urgamla berättelser och 
en balladtradition med rötter i både gaelisk och 
skotsk kultur.
Stuart McHardy och Hamish MacDonald inbjuder 
till en berättarduell med oviss utgång. Låt dig för-
trollas av dessa båda berättare som kommer att 
göra allt för att överträffa varandra!
Biljetter: 120:-  Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 
25 15 eller ticnet.se Arr: Västerbottensteatern med 
stöd från Umeå2014

Ljug & berättelser i Lanthandeln
13.00 - 15.00 Skellefteå museums lanthandel, Nordanå
Lanthandeln öppen för spontant berättande. Kom 
och ljug, dra en skröna, berätta ett dramatiskt 
minne… Fri entré. Begränsat antal platser. För-
handsbokning i receptionen Nordanå. Fikaförsälj-
ning. Arr: Skellefteå museum

Matthew Zajac
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Länets kommuner inbjuds till berättarfestivalen
I hela vårt län pågår massor av aktiviteter och 
arrangemang med koppling till berättarkonsten. 
Kurser, berättarcaféer, studiecirklar, berättande i 
skolan och på äldreboenden – berättarrörelsen 
upplever verkligen ett uppsving i Västerbot-
ten. Berättarfestivalen vill presentera all denna 
kreativitet och uppmärksamma alla de eldsjälar 
som driver utvecklingen framåt. Vi har därför be-
stämt oss för att varje år med start 2010 bjuda in 
en västerbottnisk kommun till festivalen och ge 
dem chansen att dela med sig av sina berättelser. 
Bjurholm står först på tur att ta plats i festival-
veckan och genom utställningar, filmer, musik 
och berättande ge oss en upplevelse av hur livet 
levs i länets minsta kommun. 

I september månad avgörs det. Ska Umeå el-
ler Lund bli europeisk kulturhuvudstad 2014? 
Umeås ansökan bygger på att hela regionen, de 
fyra nordligaste länen, är med i satsningen. Med 
Umeå som nav skall Norrland profilera sig som 
en del av Europa med ett rikt och mångfacetterat 
kulturliv. 
Vår berättartradition har särskilt lyfts fram i kul-
turhuvudstadsansökan. Utifrån rubriken Stories 
of the North – Ears for Europe, pågår ett omfat-
tande arbete med berättarkonsten i centrum.
I begreppet ryms det muntliga berättandet sida 
vid sida med litteraturen. Även foto, film och di-
gitala medier som verktyg för att förmedla be-
rättelser, har sin givna plats i sammanhanget.

Den nystartade berättarfestivalen i Skellefteå är 
ett arrangemang som 2014 kan ingå i kulturhu-
vudstadsåret. Under festivalen ska man kunna 
uppleva berättandets kraft i många olika skep-
nader. Professionella berättarföreställningar 
likväl som spontana möten med vanliga (och 
ovanliga!) människors egna berättelser. Vår över-
tygelse är att alla har en historia att förmedla, 
oavsett vem man är och var man kommer ifrån. 
Festivalen ska också vara ett skyltfönster för för-
fattare, fotografer, filmare och musiker. Det är i 
mötet mellan konstarterna som fantastiska be-
rättelser skapas!

Vår ambition är att festivalen under de komman-
de åren ska växa och utvecklas till en självklar 
del av Norrlands kulturliv. Vi nöjer oss dock inte 
bara med det. Långsiktigt kan berättarfestivalen 
i Skellefteå också bli ett arrangemang med na-
tionell och europeisk attraktionskraft. Om vi vill 
göra Skellefteå till en årlig mötesplats för berät-
tarrörelsen och skapa en internationell festival – 
så kan vi också göra det!
Det handlar förstås om att tilltro oss själva för-
mågan och inse att vi är en del av en kulturvärld 
som sträcker sig långt utanför vårt eget län.

Robert Herrala, projektledare för Västerbottens-
teaterns  Berättarensemble

Med sikte på 2014

Vår ambition är att festivalen under de kommande 
åren ska växa och utvecklas till en självklar del av 
Norrlands kulturliv””

Greger Ottosson, Västerbottensteatern, landets enda heltidsantällde berättare på en länsteater
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