
Ett arrangemang i Berättarnas stad Skellefteå av Västerbottensteatern, Kultur Skellefteå och Skellefteå museum i samverkan med  
Västerbottens museum samt lokala arrangörer. Genomförs med stöd av Skellefteå kommun och Västerbottens läns landsting.

WWW.BERATTARFESTIVALEN.SE

Program för en hel vecka med 
berättarkraft och lyssnarglädje
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Uppföljaren  
är alltid tuffast

Fjolårets premiär blev en succé. Av en sådan 
framgång kan man antingen skrämmas eller in-
spireras. Vi valde det senare och satsar nu ännu 
mer engagerat på Berättarfestivalen 2010.

Årets berättarfestival har därför ännu mer att 
erbjuda av berättarupplevelser, men framfö-
rallt hoppas vi att festivalen utvecklats kva-
litetsmässigt. Vi har bland annat jobbat med 
att initiera program som tillgodoser intressen 
hos alla åldrar, som exempelvis de yngre be-
rättarna och lyssnarna.

Varför då en berättarfestival? För det första 
känns det naturligt att anordna en sådan i 
det Skellefteå som utropat sig till Berättar-
nas stad. Det förpliktigar och festivalen blir 
en tydlig manifestation av begreppet. Vi har 

också höjt blicken i år och vänt oss än mer mot re-
gionen, berättarnas län Västerbotten. När ändå 
blicken sveper över berättarhorisonten så ser vi 
förstås även övriga berättarsverige och Europa. 
Förhoppningsvis kan Berättarfestivalen inom en 
snar framtid bli ett etablerat begrepp även där. 

Berättandet är nöje för många och en viktig del 
i kulturlivet. Det är också ett sätt att överföra 
kulturarv, överbrygga klyftor och föra människor 
närmare varandra. Men berättandets betydelse 
behöver egentligen inte analyseras och förklaras, 
vi kan bara glädjas åt den. 

Så varmt välkommen till en vecka fylld med be-
rättarkraft och lyssnarglädje. 

Jonas Lundqvist, projektledare

Biljetter
Många program är kostnadsfria, men till 
vissa föreställningar krävs biljett. Se mer 
information vid respektive programpunkt i 
kalendariet, där anges även biljettpris. Om 
inte annat anges kan biljetter köpas i recep-
tionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turist-
byrån, tel 0910-45 25 15 och på ticnet.se

Tillgänglighet
Till aktiviteter på Nordanå och Västerbot-
tensteatern, liksom på de flesta andra 
platser, är det god tillgänglighet för rö-
relsehindrade. Hörslingor finns i de flesta 
spellokalerna på Nordanå och Västerbot-
tensteatern. Kontakta respektive arrangör 
eller receptionen Nordanå för mer informa-
tion. Eventuellt kommer någon föreställ-
ning att kunna tolkas för syn- eller hörsel-
skadade – information om detta kommer 
att finnas på www.berattarfestivalen.se. 
Programmet finns även som taltidning på 
www.regionvasterbotten/infomix 

 
Information
Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, re-
ceptionen.nordana@skelleftea.se. Projekt-
ledning Berättarfestivalen: Jonas Lundqvist, 
tel 0910-151 20, jonas@berattarfestivalen.se 
Karta över området Nordanå och Västerbot-
tensteatern finns på programtidningens 
baksida. 

Programmet publiceras med reservation för änd-
ringar. Information om aktuellt program finns all-
tid på www.berattarfestivalen.se eller kan läm-
nas av receptionen Nordanå.

Berättarfestivalen är ett arrangemang i Berät-
tarnas stad Skellefteå av Västerbottensteatern, 
Kultur Skellefteå och Skellefteå museum i sam-
verkan med Västerbottens museum samt lokala 
arrangörer och genomförs med stöd av Skellefteå 
kommun och Västerbottens läns landsting.

FAKTA

STÅENDE INSLAG 
UNDER VECKAN

I skivbranschen sägs att uppföljaren alltid är den tuffaste att lyckas med. Jag vet inte hur 
det är i berättarbranschen, men nu är vi i varje fall framme vid den med spänning emot-
sedda uppföljaren – årgång två av Berättarfestivalen i Skellefteå.

måndag-söndag 
Nordanå: interaktiv väggpoesi 
Var med och skapa väggpoesi. Skriv nytt, ro-
ligt, sorgligt, kort, långt, kors och tvärs. Bidra 
med dina tankar och bygg egna dikter eller 
fyll på andras. Fritt för alla att delta. Plats: 
varje dag utanför mellanrummet på Nord-
anå. Fri entré. Arrangör: Kultur Skellefteå.

måndag-söndag 
Nordanå: digitalt berättande
Kulturpedagogiskt arbete med bild, film 
och berättande i förberedelseklass på Bo-
lidenskolan. Pågår under mars och april 
och arbetet visas på Nordanå under Berät-
tarfestivalen. Arrangör: Kultur Skellefteå. 

måndag-fredag 
Beställ ett berättogram
Under våren jobbar åk fyra och fem på Alhemsko-
lan intensivt med berättande i olika uttryck. Under 
festivalveckan har du möjlighet att ta del av be-
rättandet genom att beställa ett berättogram till 
någon som är värd lite extra. Beställ berättogram 
i god tid genom att skicka ditt namn och telefon-
nummer samt namn och leveransadress till den 
som ska få berättogrammet till: veronica.olofs-
son@skelleftea.se eller malin.nilsson@skelleftea.
se. Berättogrammet levereras under festivalveck-
an och kostar inget. Arrangör: Alhemsskolan, Kul-
tur Skellefteå och Museum Anna Nordlander.

 
torsdag-söndag 
Pinax: Absolut import – fotoutställning
En porträttserie på personligheter i Skellefteå. 
Foto: Erland Segerstedt. Fri entré. Vernissage 
torsdag 22 april klockan 12.00. Arrangör: Fotograf  
Erland Segerstedt och Pinax.

BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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Festivalveckan drar igång med officiell invigning i Skellefteå. Sedan följer ett 
uruppförande av Hilding Carlssons orgelverk Jernbanesviten, inspirerat av Sara 
Lidmans böcker, i Österjörns kyrka. Premiärdagen är dessutom fylld med berättar-
caféer, barnteater, samtal med biskopen och många andra berättarupplevelser. 

BISKOP HANS STIGlUND  
Stiftsgården måndag kl 14.30

ANITA SAlOmONSSON
Stiftsgården måndag kl 14.30 

Lövångers bibliotek torsdag kl 18.30 
Stadsbiblioteket fredag kl 19.00

VÅRA LITTERÄRA 
BERÄTTARE
De litterära berättarna tar stor och välförtjänt 
plats i den västerbottniska berättartraditio-
nen och på Berättarfestivalen. Sara Lidman har 
inspirerat till invigningsdagens orgelkonsert 
och Gunnar Eklund spelar Föreställningen om 
Torgny Lindgren. Anita Salomonsson medver-
kar bland annat på Lövångers bibliotek torsdag 
och på stadsbiblioteket fredag - Världsbokda-
gen. Anita deltar också i ett samtal på mån-
dagen med biskop Hans Stiglund och Lennart 
Kågström på temat Skuld, skam och förlåtelse.
Författare från Norrbotten och Västerbotten 
har också skapat förutsättningar för litterär 
turism - att resa i författarnas fotspår. Kring 
detta tema anordnas en konferens på två halv-
dagar onsdag-torsdag av projektet Litterär tu-
rism i norr.

Tre olika möjligheter att ta del av litterär resa och orgelkonsert i Österjörn:

1. Busspaket 1 med guidad resa och konsert:
14.30 Buss avgår från stadsbiblioteket till Missenträsk. Under resan kommer Birgitta Holm, professor i 
litteraturvetenskap och författare till boken Sara Lidman – i liv och text, att berätta mer om Jernbanan, 
trakten och författarskapet. I Missenträsk besöker vi gården där Sara växte upp och senare kom att 
bosätta sig. 17.15 Middag i Österjörn. 19.00 Jernbanesviten, Österjörns kyrka. Efter konserten går resan 
åter till Skellefteå med ankomst ca 21.30. Guidad busstur, middag och konsert: 600 kr.

2. Busspaket 2 med resa och konsert: 
17.30 Buss avgår från stadsbiblioteket till Österjörn. Under resan serveras smörgås med mineralvatten 
eller lättöl. 19.00 Jernbanesviten, Österjörns kyrka. Efter konserten går resan åter till Skellefteå med 
ankomst ca 21.30. Buss och konsert: 250 kr

3. Konsert jernbanesviten:
19.00 Österjörns kyrka. Enbart konsertbiljett: 120 kr. Biljetter även på Jörns bibliotek, tel 0916-104 85

måndag 19 april

Offentliga berättarprogram

12.00 Lövångers bibliotek: En krukmakare i rymden 
– utställning av Björn Larsson. Lyssna på en krukma-
karsaga och få en visning av utställningen. Fri en-
tré. Fikaförsäljning till självkostnadspris. Arrangör: 
Kultur Skellefteå/Lövångers bibliotek, Vuxenskolan 
och Björn Larssons krukmakeri.

13.00 Officiell invigning (se invigningsprogram)

14.30 Stiftsgården: samtal med biskopen – om 
skuld, skam och förlåtelse. Ett personligt samtal 
mellan biskop Hans Stiglund, Lennart Kågström och 
författaren Anita Salomonsson. Lennart Kågström 
om skam: ”Skam är något som finns hos alla män-
niskor men som vi sällan pratar om. Det påverkar 
individer och grupper och av det skälet kan det vara 
viktigt att göra synligt hur det påverkar.” Fri entré. 
Fikaförsäljning. Arrangör: Stiftsgården.

18.00-21.00 Caféscenen Nordanå: berättarcafé 
med Edelviks folkhögskola. Medverkan av elev-
er från folkhögskolan samt gästartisterna Mats 
Rehnman och Peter Hagberg från Fabula Story-
telling. Fri entré. Arrangör: Edelviks folkhögskola.

18.00 Folkets Hus Skelleftehamn: berättarcafé med 
filmvisning. Visning av Filmen om Laver och berät-
tarcafé. Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: Forum 
Museum Rönnskär

18.00 Västerbottensteaterns café: berättarcafé 
med Gunnar Enqvist och Gunnar Eklund. Enqvist 
spelar, sjunger och berättar bland annat ur sin bok 
Skärvägen – om gubbarna och storljugandets ädla 
konst. Eklund hämtar berättelser ur sitt mångåriga 
arbete med Torgny Lindgrens texter. Fri entré. Fika-
försäljning. Föreställningen är texttolkad. 
 Arrangör: ABF, Skellefteå och Berättarfestivalen.

19.00 Pinax: Entreprenörer berättar. Om att börja 
och att våga fortsätta. Skellefteås entreprenörer får 
chansen att berätta sin historia. Fri entré. Kaffeför-
säljning. Arrangör: Pinax och Start.

19.00 Österjörns kyrka: Jernbanesviten, konsert. Se 
invigningsprogram. Biljett: 120 kr. Arrangör: Kultur 
Skellefteå och Berättarfestivalen.

Förbokade program för barn

10.00 & 13.00 Byske Bibliotek: Fagre Fulhans – 
 berättarteater för barn. Teater Mila berättar sagan 
om  Fagre  Fulhans. För barn från 6 år. Mer info om 
föreställningen: www.teatermila.se. Fri entré. Ar-
rangör: Kultur Skellefteå.

10.00 & 14.00 Nordanåteatern: Peter Pan.  Estetiska 
programmet inriktning teater på Anderstorpskolan 
har iscensatt den klassiska sagan och anpassat den 
för mellanstadiet. Spelas som skolföreställningar 
för åk 4-6. Arrangör: Estetiska programmet inrikt-
ning teater, Anderstorpskolan.

Se även information på sid 2 om stående inslag under 
veckan. Med reservation för ändringar.

Invigningsprogram

13.00-ca 14.00 Stadsbiblioteket Skellefteå: 

Officiell invigning av Berättarfestivalen 2010 med 
smakprov ur kommande berättarvecka. Kommunal-
rådet Bert Öhlund inviger och landstingets kultur-
chef Anette Sundbom lämnar över berättarbudkav-
len till Årets berättarkommun Bjurholm. Fri entré. 
Arrangör: Berättarfestivalen och Stadsbiblioteket. 

Oppåt marka – en resa i Sara Lidmans spår. In-
vigningsdagen fortsätter med en både litterär 
och musikalisk resa med bland annat ett urupp- 
förande av Hilding Carlssons orgelverk Jernbanesvi-
ten, inspirerat av Sara Lidmans böcker, i Österjörns 
kyrka. Harriet Nordlund, skådespelare, dramatiker 
och regissör, medverkar. Föreställningens längd ca 
60 min.  Biljettpriser - se nedan. Arrangör: Kultur 
Skellefteå och Berättarfestivalen. Biljetter i Recep-
tionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, 
tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se

OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Att få bli sedd, att få berätta sin historia kan vara viktigt för unga människor, särskilt 
om man är ny i vårt land. En naturlig förädling av festivalkonceptet är att vi ger de 
unga särskild uppmärksamhet. Vi har därför gett tisdag 20 april status som särskild 
dag för unga berättare med bland annat en häftig ung berättarfest på Efyran.

Tisdag 20 april

Offentliga berättarprogram

Skellefteå, dagtid: unga berättare på sta’n. Passa 
på, stanna till och lyssna – överallt på stan kan du 
möta unga berättare som har något speciellt de vill 
berätta! På Möjligheternas torg finns Megafonbe-
rättarna, elever från Edelviks skådespelarutbild-
ning, på gatorna och i galleriorna finns unga män-
niskor från gymnasiet och folkhögskolorna redo att 
berätta för alla förbipasserande. 

12.00-13.00 Västerbottensteaterns café: berättar-
lunch med Karin Ferry. Flickan som skrämde hästar i 
sken. Komminister Jansson. Kackerlackan Olga. 
Biljetter: 150 kr inkl. mat. Arrangör: Västerbottens-
teatern och Berättarfestivalen. 

12.00 Jörns bibliotek: Sara Lidman, Jörn och Jern-
banan. Berättarcafé med Birgitta Holm, profes-
sor i litteraturvetenskap och författare till boken 
Sara Lidman – i liv och text. Fri entré. Biljetter bo-
kas via Jörns bibliotek tel. 0916-104 85. Fika ingår.  
Arrangör: Kultur Skellefteå/Jörns bibliotek.

13.00 och under eftermiddagen på stadsbiblioteket: 
unga berättare invaderar bibblan. Elever från este-
tiska programmet teater berättar sagor och framför 
monologer. Fri entré. Arrangör: Berättarfestivalen, 
Kultur Skellefteå/stadsbiblioteket och estetiska 
programmet på Anderstorpskolan.

13.00 Församlingshemmet, Bureå: berättarcafé 
med Gunnar Enqvist som spelar, sjunger och berät-
tar, bland annat ur sin bok Skärvägen – om gub-
barna och storljugandets ädla konst. Fri entré. Fika-
försäljning. Arrangör: Bureå PRO med stöd av ABF, 
Skellefteå.

13.00 Lövångers bibliotek: Lövånger, som det såg 
ut under Vattenbärerskans tid – en eftermiddag 
med minnen, bilder och berättelser. Anund Lind-
holm berättar om Lövångers första vårdhem och 
om livet där. Vattenbärerskan, Lova Leonora, var en 
av gästerna. Du som har någon anekdot, ett minne 
eller en berättelse att dela kom gärna och berätta. 
Lövångers Hembygdsförening visar en utställning i 
biblioteket med foton, minnen och föremål som rör 
vattenbärerskan och hennes samtid. Högläsning 
och harpspel under eftermiddagen. Fri entré. Fika-
försäljning till självkostnadspris. Arrangör: Kultur 
Skellefteå/Lövångers bibliotek, Vuxenskolan och 
Lövångers hembygdsförening. 

14.30 Samling Lövångers bibliotek för litterär vand-
ring, ”I vattenbärerskans fotspår”. Vi vandrar till 
några miljöer i Lövånger utifrån boken Vattenbä-
rerskan av Anita Salomonsson. Ta med sköna skor, 
lite fika och kläder efter väder. Behöver du bilskjuts? 
Kontakta Lövångers bibliotek, tel. 0913-104 49. 
Arrangör: Kultur Skellefteå/Lövångers bibliotek, 
Vuxenskolan och Lövångers hembygdsförening.         

17.00-21.00 Handens hus, Nordanå: workshop – 
berättande broderi. Den röda tråden eller Så gick 
det som det gick - berättande broderi i tre bildru-
tor. Fritt broderi och fria fantasier under ledning 
av Britt-Lis Lindqvist, textilkonstnär från Hjoggböle. 
Under workshopen broderas seriestrippar. Kostnad 
200 kr, betalas vid entré. Anmälan till receptionen 
Nordanå, tel 0910 - 73 55 10. Begränsat antal platser. 
Arrangör: Kultur Skellefteå.

18.00-22.00 Efyran, Skellefteå: ung berättarfest. 
Unga berättare från Skellefteå, Umeå  och Sundsvall 
möts och släpper loss sin berättarlust. Berättelserna 
varvas med livemusik av Liquid echoes, dans- och 
teaterföreställningar, fotoutställning, trubadurer 
som sjunger eget material, Christina Lindkvist ställer 
ut sina alster och väggpoesi med tema våren. Kon-
ferencier är Love Ersare, Ung Berättarscen, Skugg-
teatern Umeå och ordförande i Berättarnät Sverige. 
Vill du delta med din berättelse – som får vara max 
7 min lång – kontakta Rose-Marie Lindfors via mail 
senast den 14 april, rm.lindfors@gmail.com. 
Fri entré. Fika finns att köpa i cafeét. 
Arrangörer: Berättarfestivalen och Efyran.

18.00 EFS Ursviken: Berättarcafé med Tommy Lund-
mark. Om Västerbottens okända 1900-tals historia: 
torpederade atlantångare, försvunna världskrigs-
flygplan, fartygskapningar, spioner, desertörer, rys-
ka ubåtar och allt är sant och allt har hänt i Västerbot-
ten. Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: Folkets hus 
Ursviken i samverkan med Forum museum Rönnskär. 

18.00-21.00 Caféscenen Nordanå: berättarcafé med 
musikerminnen. Vi delar med oss av minnen från 
dansbanor och turnéer. Arnold Kjellberg inleder med 
att berätta och spela fiol i Syndens näste - en före-
ställning om livet runt folkparken Erikslund i Umeå 
under 1950- och 60-talen, sedda ur ett barn- och 
tonårsperspektiv. Värd: Lage Johansson. Fri entré. 
Fikaförsäljning. Arrangör: Skellefteå museum och 
Berättarfestivalen.

18.00 Nordanåteatern: Peter Pan. Estetiska pro-
grammet inriktning teater på Anderstorpskolan har 
iscensatt den klassiska sagan och anpassat den för 
mellanstadiet och som familjeföreställning. Fri en-
tré, men biljett krävs, finns att hämta i receptionen 
Nordanå från 26/3. Arrangör: Estetiska programmet 
inriktning teater, Anderstorpskolan.

18.30 Berlins, f.d Mode Caprice: Föreläsning om de-
mens och livet som anhörig. Föreläsare: Sigrid Bur-
lin, Demensförbundet. Fri entré. Arrangör: Medbor-
garskolan.

18.30 Nordanå, Kunskapskällan: Mord ur tiden. 
Brott och straff redovisas i Kunskapskällan. Ulf 
Lundström medverkar. Fri entré. Arrangör: Skellef-
teå museum.

19.00 Burträskarnas hus, Burträsk: Premiär på berät-
tarföreställningen Myrpojkarna med Per-Erik Wik-
ström och Linda Marklund. Jörgen Stenberg, Malå, 
berättar och jojkar. Entré: 100 kr. Fikaförsäljning i 
pausen. Förköp: Edelviks folkhögskola. Arrangör: 
Burträskarnas hus i samverkan med Edelvik.

19.00 Broselsgården, Byske:  Berättelser från olika 
delar av världen – berättarcafé. Fri entré. Fikaför-
säljning. Arrangör: Magnasylerna och NBV.

19.00 MAN, Nordanå: Samtal med konstnär Anders 
Stimmer. Fri entré. Arrangör: Museum Anna Nord-
lander.

20.00 Coasters bar & restaurang: Mortified – pin-
samt underhållande! Mortified är arkeologin i den 
egna pinsamma ungdomshistorien. Kom och dela 
med dig eller njut av andras dagböcker, låt-texter, 
dikter inspirerade av den första kyssen, första fyl-
lan, patetiska föräldrar, puckade lärare eller omöj-
liga förälskelser. Hämtat direkt från källan, skrivet 
när det begav sig, skamligt, pinsamt… och ofantligt 
kul! Mer om Mortified finns på www.skambyran.se. 
DJ Mattias Bygdén spelar svängig funk & soul. Fri 
entré. Försäljning av mat och dryck. Programvärd: 
Jenny Nilsson. 

Vill du dela med dig av ungdomsalstren? Kontakta: 
systerjenny79@hotmail.com. Arrangör: Berättarfes-
tivalen och Coasters.

Se även information på sid 2 om stående inslag under 
veckan. Med reservation för ändringar. 

Inspiration och fortbildning 
med Fabula Storytelling

9.00 – 16.30 Efyran: inspirationsdag för skolperso-
nal kring muntligt berättande. En underhållande 
och matnyttig dag under ledning av Fabula Story-
telling med en modern och samtidigt urgammal 
pedagogisk metod i centrum. Mer information:  
www.berattarfestivalen.se Deltagaravgift: 500 kr 
+ moms. Anmälan till rm.lindfors@gmail.com. Ar-
rangör: Berättarfestivalen i samverkan med Efyran, 
grundskolan, gymnasieskolan m fl.

Seminarier presenterade 
av Bjurholms berättarakademie 
Fortbildningsdag för lärare och andra som vill ut-
veckla sitt arbete med berättande. Föreläsningarna 
är öppna även för alla andra intresserade. Bjur-
holms berättarkademie har sammanställt en inspi-
rerande fortbildningsdag. Vilka resurser finns för att 
använda berättande som ett pedagogiskt verktyg? 

Bjurholms medverkan har gjorts möjligt med stöd av 
Leader URnära.

Dagtid på skolor och bibliotek: Den själviska jätten 
– berättande saga med skuggfigurer. Se info under 
program för barn.

10.00 - 14.30 Nordanå, caféscenen Fri entré. Fikaför-
säljning. Arrangör: Bjurholms berättarakademie

10.00-10.45 Seminarium: barnmorskan Julia Chris-
tina. Ett kvinnoliv i 1800-talets Jämtland med för-
greningar till det litterära Västerbotten. 

”Jag har ett mycket stort intresse av att ge liv åt 
människorna  som finns dolda i arkiven”, säger 
Cuno Bernhardsson, 1:e arkivarie på forskningsarki-
vet vid Umeå universitetsbibliotek. Bernhardsson 
finns även på plats resten av dagen för information. 
Fri entré. Begränsat antal platser. Förhandsanmälan 
till rm.lindfors@gmail.com 

Café Musikerminnen kl 18
BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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FÖR OCH MED 
UNGA BERÄTTARE
Berättarfest på efyran 

På Berättarfestivalen vill vi erbjuda de unga en 
möjlighet att få berätta, att bli lyssnade på, att 
våga berätta och att göra det tillsammans! Be-
rättandet ger mening och ger svar på frågan; 
vem är jag, och vad gör jag här? Och så är det 
jäkligt kul!

Under tisdagen ger vi de unga rösterna särskilt 
utrymme. En höjdpunkt är kvällens berättar-
fest på Efyran, unga tar plats ute på stan och 
estetiska programmets teatergrupp spelar sin 
slutproduktion Peter Pan. Under veckan syns 
också ungdomstemat på andra sätt, exempel-
vis spelar Unghästen sin pjäs Viktiga relationer 
på torsdagen.
 
Fortbildning för lärare och andra

Under Berättarfestivalen kan du som är lärare, 
eller jobbar med ungdomar på annat sätt, få 
inspiration och mer kunskap om hur du kan 
arbeta med berättande som ett pedagogiskt 
verktyg.  Tisdagen är en särskild fortbildnings-
dag där Bjurholms berättarakademie, årets 
berättarkommun 2010, och Fabula Storytelling 
erbjuder fortbildning i både teori och praktik. 
Kultur Skellefteå anordnar dessutom en work-
shop i filmiskt berättande. 

Unga saknar berättarintresse, eller?

Påståendet att unga saknar berättarintresse 
vill Norran syna, snarare skriver och läser ung-
domar mer än någonsin. Kanske inte i tradi-
tionell mening, men inom nya medier förfat-
tas det för fullt. Enligt en ny studie är det inte 
ovanligt att unga skickar så många som 100 
sms per dag. Det blir närmare 11 000 tecken, en 
hel novell med andra ord.  

Därför utmanar Norran dig som går på högsta-
diet eller gymnasiet att skriva en novell, eller 
snarare sms:a en. För novellen ska alltså skickas 
till Norran i form av sms. 100 stycken. Alla dina 
meddelanden fogas sedan samman till en be-
rättelse på norran.se. Det är möjligt att sms:a 
från och med nu till den 31 maj. Därefter utses 
vinnaren som, förutom äran att publiceras i 
Norran, även får en iPhone. Så upp till bevis, 
fram med telefonen och börja författa! 

Kontaktperson: Jenny Petersson, litteratur-
redaktör, 0910-577 00

smsSM
S:a N

OVELL (mellanslag) din berä
tte

ls
e 

ti
ll 

7
2

0
9

1

Tävla med 

din bästa berättelse

norran.se

sms
norran.se

Splash för berättartävlingen.

Mindre variant när det är ont om plats.

Så här gör du: 
Skriv NOVELL (mellanslag) och din 
berättelse. Sms:a till 72091
Varje sms får högst vara cirka 140 
tecken. Efter varje skickat meddelande 
får du en bekräftelse på att sms:et ta-
gits emot. Att skicka in är gratis, endast 
operatörens avgift tillkommer

11.00-11.45 Seminarium: berättande i historia och 
nutid. Professor Lars-Erik Edlund, Umeå universitet, 
presenterar exempel på berättelser från olika delar 
av Norden och från olika tider. Kan den folkliga berät-
telsen tradera historiska förhållanden som annars 
kan vara svåra att komma åt? Föreläsningen kryddas 
med uppläsningar. Fri entré. Begränsat antal platser.  
Förhandsanmälan till rm.lindfors@gmail.com. 

13.00-14.00 Seminarium: folktro, sägner och lev-
nadsöden. Åsa Dahlberg och Eva-Lena Karlsson till-
sammans med elever från Castorskolan i Bjurholm 
presenterar ett ämnesövergripande berättarpro-
jekt. Utgångspunkten är sägner och historier berät-
tade av släktingar eller i den egna bygden. Eleverna 
har själva fått ta med sig en historia som de sedan 
bearbetat och jobbat med i skolan. Berättelserna 
har sedan presenterats muntligt, i text och i bild. 

14.00-14.30 Berättelser, sagor och fantasy – sam-
verkan bibliotek och skola. Skolbibliotekarie Bodil 
Hennström, Bjurholm, berättar om sitt arbete med 
muntligt berättande, sagor i folksjälen och magiska 
barnboksår. Du får exempel på hur skolbiblioteket 
kan samverka med skolan. Fri entré. Förhandsan-
mälan till rm.lindfors@gmail.com.

Offentliga program för barn

9.00 & 13.00 Västerbottensteatern, Blå rummet: 
Flickan och krukmakaren. Barnteater berättad och 
gestaltad av Marianne Folkedotter. För barn från 6 
år. Fri entré. Boka plats på tel 0910-73 55 10. Arrang-
ör: Kultur Skellefteå.

10.30 & 11.30 Västerbottensteatern, Blå rummet: 
Sagan om de fyra stortrollen och Ville-Vallareman. 
Barnteater berättad och gestaltad av Gunnar Ek-
lund. Skolföreställningar för åk 2. Fri entré. Boka 
plats på tel 0910-73 55 10. Arrangör: Västerbottens-
teatern och Kultur Skellefteå.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Stadsbiblioteket, Blå 
rummet: sagostund – bibliotekspersonalen väljer 
bland sina favoriter. Fri entré. Ingen bokning krävs, 
men hela förskolegrupper bör förhandsanmäla på 
Stadsbibliotekets barnavdelning tel. 0910-73 61 02.  
Arrangör: Kultur Skellefteå/stadsbiblioteket.

Förbokade program för barn

Dagtid: Den själviska jätten – berättande saga 
med skuggfigurer. Skolbibliotekarie Bodil Henn-
ström och dockteaterskådespelare Louise Sund 
berättar till musik och skuggfigurer en saga c:a 30 
min baserad på Oscar Wildes Den själviske jätten, 
därefter samtal om hur man kan arbeta med barn 
och berättande. Förbokad. Arrangör: Bjurholms 
berättarakademie och Berättarfestivalen.

9.00 Stackgrönnanskolan: sagostafett. (Se nedan.) 
9.15 Stadsbiblioteket: sagostafett. Vi läser, samta-
lar och leker tillsammans för att ge en fördjupad 
upplevelse kring Carin och Stina Wirséns bok En 
liten skär och alla rysligt, ruskiga, brokiga. Sago-
stafetten riktar sig till förbokade grupper av barn 
födda -04. Arrangör: biblioteken, Blå hästen och 
Kultur Skellefteå.

10.00 & 13.00 Kåge bibliotek: Mästerkatten i stöv-
lar med Teater Mila. Berättarföreställning för barn 
från 5 år. Mer info om föreställningen: www.tea-
termila.se Fri entré. Arrangör: Kultur Skellefteå.

10.00 & 11.00 Kågegården, Nordanå: berättar-
workshop för åk 3-9.  Maria Carlsson och Jörgen 
Andersson leder workshops. Kostnadsfritt. Anmä-
lan till receptionen, Nordanå, tel 0910-73 55 10. 
Arrangör: Skellefteå museum.

10.00  Nordanåteatern: Peter Pan. Estetiska pro-
grammet inriktning teater på Anderstorpskolan 
har iscensatt den klassiska sagan och anpassat 
den för mellanstadiet. Spelas som skolföreställ-
ningar för åk 4-6. Arrangör: Estetiska programmet 
inriktning teater, Anderstorpskolan.

”...att få berätta,  
att bli lyssnad på...”

Fo
to

: P
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en

OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Onsdag 21 april
Berättarfestivalen har tagit initiativ till att årligen utse Årets berättarkommun. 2010 är det Bjurholm  
som får ta emot berättarbudkavlen. Under onsdagen kommer de att fylla en hel dag med berättande från  
Bjurholmsbygden, men också vid seminarier och i andra forum under veckan dela med sig av hur man 
arbetar med berättandet.

BJURHOLM  
ÄR ÅRETS  
BERÄTTARKOMMUN 
Bjurholm är sveriges minsta kommun i folk-
mängd räknat, men om man räknar propor-
tionerligt på antalet berättare så måste den 
bli en av Sveriges största. När det var dags att 
utse den kommun som skulle bli först att ta 
emot budkavlen som Årets berättarkommun 
så var alltså valet enkelt. 

Årets berättarkommun är en del av en med-
veten satsning på att göra Berättarfestivalen 
till en angelägenhet för hela berättarlänet 
Västerbotten. Medvetenheten om berättan-
dets betydelse är också stor i Bjurholm. Där 
finns något så ovanligt som en särskild berät-
tarakademi som är drivkraften bakom många 
berättarsatsningar. Man ordnar berättarca-
féer,  seminarier, studiecirklar, samarbetar 
med Umeå universitet och mycket annat. 
Bjurholms berättarakademie samarbetar ock-
så med skolan i projekt där eleverna jobbar 
med berättande. 

Under Berättarfestivalen kommer Bjurholm 
att medverka på många olika håll. Det offici-
ella mottagandet av budkavlen sker vid mån-
dagens invigning, sedan står de för en stor 
del av den fortbildning som erbjuds på tis-
dagen. Onsdag domineras av Bjurholm med 
berättarprogram på Nordanå hela dagen och 
berättarcafé på kvällen. På lördagen är det 
Näslandsamatörerna från Bjurholm som spe-
lar sitt Bygdespel En dag man aldrig glömmer.

Bjurholms medverkan genomförs med stöd av 
Leader URnära.

Bjurholm berättar
10.00 - 17.00 Nordanå café. Fri entré. 
10.00 Original och profiler i Bjurholm. Då ‘n Rikard 
lykkese övertala n Alfre att falj ve uppa berge n 
misommarnatt. Vi presenterar Bjurholmsbor, som 
sticker ut från mängden och är lite annorlunda. Vi 
berättar om dem och deras historier. Det kan vara 
en historia om en midsommarnatt som blev an-
norlunda, om tungt slit i timmerflottningen och om 
starka män som bevisar sin styrka på olika sätt.
11.00 Att vara barn på ”epidemien”. Skola och barn-
domsminnen. Du har nog egna minnen från förr 
och vi vill bidra med våra.
13.00 Vandrerskor i tiden. Kvinnor berättar om pro-
filer. Många har hört talas om dem – vi kan berätta 
om några från Bjurholm.
14.00 Älgen i sjön och fisken i trädet. Jakt- och fiske-
historier. Allt är kanske inte helt sant – men nästan…
15.00 Arkivet berättar om Bjurholmare, goda be-
rättareoch förmedlare av fakta. Med hjälp av do-
kumentationer från Bjurholm beskriver Staffan 
Lundmark de resurser som finns inom Dialekt-, 
ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå (DAUM). 
DAUM ingår i Institutet för språk och folkminnen, 
en myndighet som har avdelningar på fem orter i 
landet. DAUM:s samlingar innehåller främst inspel-
ningar och uppteckningar gjorda inom Norrbottens 
och Västerbottens län.
16.00 Det är saligt att samla citron. Minnen från 
kyrka och bönhus.

Fri entré. Fikaförsäljning. 
Arrangör: Bjurholms berättarakademie

Berättarcafé med Bjurholmston

Nordanå café
18.00 Från VM på skidor till älgfarmare och Från lä-
rare till traktorförsäljare. Christer Johansson och Lars 
Lindqvist berättar minnen ur sina händelserika liv.
19.00 Berättelser och musik – musikprofiler från 
Bjurholm. Jan Westerlund och Roger Johansson be-
rättar och spelar.
20.00 Berättande från alla de håll – tro’t om ni vill. 
Fem bjurholmare ”skrävlar”. Fri entré. Fikaförsälj-
ning. 

Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: Bjurholms be-
rättarakademie

Workshop storytelling

13.00-17.00 Scandic konferens: Workshop Storytel-
ling. Låt berättelserna göra en del av jobbet i ditt 
företag! Det personliga tilltalet blir allt viktigare för 
företag. Berättelser kan framtona verksamhetens 
unika värden. Under workshopen provar vi på att 
berätta, muntligt, skriftligt och digitalt. Du får med 
dig verktyg och idéer att jobba vidare med. Kostnad 
790:-/delt, exkl moms. Anmälan och info: Cristina 
Nilsson tel. 070-597 94 07, cristina@cnmedia.se, 
eller Sanna Ranweg tel. 070-213 50 93, sanna@san-
naranweg.com. Arrangör: Sanna Ranweg, Storyline 
och Cristina Nilsson, CN Media.

Offentliga berättarprogram

13.00-16.00 Kågegården, Nordanå: stick- & berät-
tarcafé. Lovikkavanten och vantar från 1600-tals-
gravarna i Jukkasjärvi  samt andra vantar från 
Norrbotten. Erika Nordvall Falck, Jokkmokk, berättar 
kl.14.00. Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: Skellef-
teå museum.

14.00 Berättarvandring med Anna Nordlander. En 
kulturhistorisk vandring med Anna Nordlander 
(gestaltad av Kerstin Anderson) som guide tillsam-
mans med Ulf Lundström, Skellefteå museum och 
Maria Broman, Stiftsgården. Samling vid Stiftsgår-
den. Rejäla skor rekommenderas! Pris: 100 kr inkl. 
fika. Begränsat antal platser – ca 30 pers. Anmälan 
receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10. Arrangör: 
Skellefteå museum och Kultur Skellefteå i samver-
kan med Stiftsgården.

18.00 Folkets Hus Skelleftehamn: berättarcafé med 
filmvisning. Visning av filmen Så började Boliden 
och eventuellt korta filmen om Ivar Kreuger samt 
berättarcafé. Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: 
Forum Museum Rönnskär.

18.00 Stadsbiblioteket, nedre plan: Kärleksmiddag 
à la Go’kväll. Välkommen att delta i en kärleksmid-
dag med Afrodite, Medea, Odysseus och Oidipus 
där andlig spis serveras. Dessa är de gäster ur den 
grekiska mytologin om den underbara, besvärliga 
och ibland plågsamma kärleken som Carl Axel Gyl-
lenram, Vindelns bibliotek, valt att bjuda in. Karin 
Gulliksson, Bjurholms bibliotek ställer frågorna och 
lägger till. Fri entré. Arrangör: Kultur Skellefteå/
Stadsbiblioteket.

19.00 Solviks folkhögskola: berättarkväll med bland 
annat föreställningen n’Johannes med berättaren 
Robert Markström och musikern Samuel Lundström. 
Entré 50 kr. Inget förköp. Fikaförsäljning. 
Arrangör: Solviks folkhögskola.

19.00 Pinax: Rötter – ett mångkulturellt berättar-
café för dig som vill berätta och lyssna till sagor 
och skrönor samt livsberättelser från många olika 
ställen på jorden. Möt Suha, Adna, Mickael, So-
fia, Fadumo m.fl. sagoberättare och livsberättare. 
Skulptören Jim Vikström visar och berättar om sin 
bronsskulptur Sara Lidman; ”som om hon rest sig 
livs levande ur leran”. Välkommen med din egen 
berättelse! Fri entré. Fikaförsäljning. Information: 
Tel. 0910-45 24 90. Arrangör: Your Culture Shows, 
NBV och Pinax.

19.00 Kågegården, Nordanå: Efternamn i Skellefte-
bygden. Heter man olika beroende på var man bor? 
Ulf Lundström, Skellefteå museum, reder ut frågan. 
Fri entré. Arrangör: Skellefteå museum.

19.00-21.00. IOGT-gården, Skellefteå: Melodier som 
väcker minnen. Fri entré. Fikaförsäljning. 
Arrangör: NBV Skellefteå.

BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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20.00 Västerbottensteaterns café: Mannen i båten, 
efter en novell av P O Enquist, en sällsam barndoms-
upplevelse som utspelas i gränslandet mellan liv 
och död, dröm och verklighet. Medverkande Jonas 
Hedlund och Mikael Karlsson. En samproduktion 
mellan Teater Martin Mutter i Örebro och Väster-
bottensteatern. Biljetter: 120 kr. Ungdom/stud CSN-
kort: 80 kr. Arrangör: Västerbottensteatern.

21.00-24.00 Coasters bar & restaurant: berättar-
klubb. Musik och berättande under lättsamma for-
mer med Greger Ottosson som programvärd. Kväl-
len bjuder bland annat på berättare och musik från 
Bjurholm – Årets Berättarkommun. Medverkar gör 
också Pelle Olsson, nordisk mästare i berättande 
2008 och Sven-Erik Nordström, Lycksele. Fri entré. 
Försäljning av mat och dryck. Arrangör: Berättarfes-
tivalen och Coasters.

Inspiration & information om 
litterär turism i norr, dag 1

13.00 Nordanå, Hörsalen: litterär turism i norr. In-
spiration och information för dig som är nyfiken på 
turism i författares spår och miljöer. Hur ser det ut 
i våra län i dagsläget? Var finns kopplingen turism 
och litteratur? Har du idéer som du vill diskutera 
med andra? Vill du bara lyssna? Då är onsdag och 
torsdag på Berättarfestivalen något för dig!

13.00 Annette Kohkoinen, projektledare för Litterär 
turism i norr, hälsar välkommen och inleder.

13.30 En litterär stubbrytare får ett besöksmål. Ma-
lin Jonsson och Birgit Andersson berättar om hur 
man utformar besöksmålet Raggsjö.

14.00 I Marsfjällets skugga. Bernhard Nordh som lit-
terärt besöksmål i Vilhelmina kommun.

14.30 Fikapaus

15.00 Märkvärdigheter i Tornedalen. Om Mantel-
madonnan och andra märkvärdigheter i litteratu-
rens spår i Tornedalen.

15.30 Eyvind Johnson, om hur arvet efter hans för-
fattarskap vårdas i Boden.

16.00 Vägen till turistentreprenör. Christer Johans-
son berättar om Älgens hus i Bjurholm.

16.40-18.30  Dagen avslutas med en litterär resa 
i P O Enquists fotspår till Hjoggböle. Föranmälan 
krävs för bussresan till Hjoggböle. Begränsat antal 
platser! Du anmäler dig till Gunnar Hedman på tel. 
0910-801 92, 070-3174267 eller gunnar.hedman@
ac.lrf.se. Researrangör: Författarbyn i samarbete 
med Litterär turism i norr.

Dagarna är kostnadsfria, med undantag för den lit-
terära resan som kostar 50 kr (intäkten går till För-
fattarbyns verksamhet). Information: Projektledare 
Annette Kohkoinen, tel. 090-785 45 82, 070-633 53 
52, annette.kohkoinen@vll.se. Dagarna arrangeras 
av Litterär turism i norr och  genomförs med stöd av:

Offentliga program för barn

10.00 & 13.00 Lövångers Bibliotek: Sagan om Fagre 
Fulhans – berättarteater för barn. Teater Mila besö-
ker biblioteket och berättar för barn sagan om Fagre 
Fulhans. För barn från 6 år. Mer info om föreställ-
ningen: www.teatermila.se Fri entré. Boka plats på 
tel 0913-104 49 Arrangör: Kultur Skellefteå.

Med reservation för ändringar. Se även information 
på sid 2 om stående inslag under veckan. 

10.00 & 13.00 Västerbottensteatern, Blå rummet: 
Den själviska jätten – berättande saga med skugg-
figurer. Skolbibliotekarie Bodil Hennström och dock-
teaterskådespelare Louise Sund berättar till musik 
och skuggfigurer en saga c:a 30 min baserad på Os-
car Wilde’s Den själviske jätten, därefter samtal om 
hur man kan arbeta med barn och berättande. Från 
5 år. Boka plats på tel 0910-73 55 10 Arrangör: Kultur 
Skellefteå.

Förbokade program för barn

8.45 & 9.45  Ursvikens bibliotek: Våren välkomnas 
med saga, sång och musik – Anna-Lena spelar och 
AnnCathrin läser. Förbokade grupper. Arrangör: Kul-
tur Skellefteå/Ursvikens bibliotek.

9.00 & 14.00 Nordanåteatern: Peter Pan. Estetiska 
programmet inriktning  teater har iscensatt den 
klassiska sagan och anpassat den för mellanstadiet. 
Spelas som skolföreställningar för åk 4-6. Arrangör: 
Estetiska programmet inriktning teater på Anders-
torpskolan.

10.00 & 11.00 Kågegården, Nordanå: berättarwork-
shop för åk 3-9.  Maria Carlsson och Jörgen Anders-
son leder workshops. Kostnadsfritt. Anmälan till 
receptionen, Nordanå, tel 0910-73 55 10. Arrangör: 
Skellefteå museum.

Förbokade program för äldre

Dagtid Regnbågens äldreboende: Spelman på Tiger-
kläppen – berättarprogram med Gunnar Enqvist 
och Rune Sehlstedt. Arrangör: ABF och Skellefteå 
kommun/äldreomsorgen.

”...i gränslandet 
mellan liv och 

död...”

mANNeN I BÅTeN 
Jonas Hedlund och Mikael Karlsson. 
Spelas onsdag kl 20.00 och torsdag kl 12.00

OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Torsdag 22 april

Inspiration & information om  
litterär turism i norr, dag 2

8.30 Hörsalen, Nordanå: Litterär Turism i Norr, dag 
2. Inspiration och information för dig som är nyfi-
ken på turism i författares spår och miljöer. Hur ser 
det ut i våra län i dagsläget? Var finns kopplingen 
turism och litteratur? Har du idéer som du vill disku-
tera med andra? Vill du bara lyssna och vara med? 
Kolla då onsdag och torsdag på Berättarfestivalen!

8.30 Att arbeta som litterär guide. Lars Flodström 
berättar om sina erfarenheter som guide i förfat-
tares fotspår.

9.10 Litterär turistguide – kursinformation. Infor-
mation om en kurs för dig som vill visa och berätta 
för andra om den västerbottniska eller den norr-
bottniska litteraturen och dess författare. Kursan-
ordnare är folkhögskolorna Medlefors (Skellefteå), 
Edelvik (Skellefteå) och Sverigefinska (Haparanda).

9.30 Sagan finner sin plats. Workshop/diskussioner 
om litterär turism. Samtalsledare: Solja Krapu.

11.00-12.00 Slutsatser och avslutning.

Fri entré. Arrangör: Litterär Turism i Norr. Informa-
tion: Projektledare Annette Kohkoinen, tel. 090-785 
45 82, 070-633 53 52, annette.kohkoinen@vll.se. Da-
garna genomförs med stöd av Europeiska Regionala 
Utvecklingsfonden. 

Offentliga berättarprogram

10.00 Rönnskärsverken, Skelleftehamn: guidat be-
sök på museet på Rönnskär. Samling på parkering-
en vid Koppargården. Möjlighet att äta lunch på res-
taurang Tre Kupor finns för de som är intresserade. 
Fri entré. Arrangör: Forum Museum Rönnskär.

11.30 – 12.45 Campus Skellefteå, Forum: berättel-
sen om Gabriel Marklin – Ersmarkspojken som blev 
Skelleftebygdens första hedersdoktor. Rolf Gran-
strand, SKEFO:s (Skelleftebygdens lokalhistoriska 
förening) ordförande, inleder och Carin Lundberg, 
Kulturnämndens ordförande, inviger en gränd till 
minne av Gabriel Marklin. Sedan bjuder vi er på 
en resa i Marklins spår. Berättare: Sten-Sture Land-
ström, professor och hedersdoktor vid Uppsala uni-
versitet samt Ulf Lundström, Skellefteå museum. 
Möjlighet att därefter äta lunch på restaurang Älvy 
eller Skeriarestaurangen. Fri entré till föreläsning-
en. Arrangör: Campus Skellefteå i samverkan med 
SKEFO och Skellefteå museum.

12.00 Västerbottensteaterns café: berättarlunch – 
Mannen i båten, efter en novell av P O Enquist, en 
sällsam barndomsupplevelse som utspelas i gräns-
landet mellan liv och död, dröm och verklighet. 
Medverkande Jonas Hedlund och Mikael Karlsson. En 
samproduktion mellan Teater Martin Mutter i Öre-
bro och Västerbottensteatern. Biljetter: 150 kr. inkl. 
mat. Arrangör: Västerbottensteatern.

12.00 Pinax: vernissage på fotoutställningen  
Absolut import – en porträttserie på personligheter 
i Skellefteå. Foto: Erland Segerstedt. Fri entré. 
Arrangör: Fotograf Erland Segerstedt och Pinax.

13.00 Skelleftehamns vårdcentral, väntrummet: 
Konsten att bota sjuka – Doktor Gustavsson berättar 
skrönor. Personalen bjuder på kaffe. Kostnadsfritt. 
Arrangör: Skelleftehamns vårdcentral.

18.30 Lövångers Folkets Hus, Monsunen: möt för-
fattarinnan Anita Salomonsson och Henric Bergner, 
Din bok, i samtal kring Anitas nya bok Lika som kär-
lek, om ett starkt kvinnoöde och passionerad kärlek 
i 1800-talets Västerbotten. Fri entré. Fikaförsäljning 
till självkostnadspris. Arrangör: Kultur Skellefteå/
Lövångers bibliotek, Vuxenskolan och Bokia.

19.00 Kågegården, Nordanå: Dialektfrossa. Kom 
och berätta på ditt vilda tungomål eller sitt bara 
ner, lyssna och njut! Samtalsledare Sven Mikaelsson 
och Gunnar Enqvist. Fri entré. Arrangör: Skellefteå 
museum.

19.00-20.30 Västerbottensteatern, Blå rummet: På 
ett ögonblick, av och med UngHästen. En interaktiv 
teater om alkohol i trafiken. Efter föreställningen 
arbetar vi med värderingsövningar, diskuterar vad 
som händer sedan och om de olika karaktärerna 
hade några handlingsalternativ. För ungdomar och 
vuxna. Fri entré. Förhandsbokning: Receptionen 
Nordanå, tel 0910-73 55 10. Arrangör: Västerbot-
tensteatern/UngHästen.

20.00 Nordanåteatern: Premiär på Kulturarvet slår 
tillbaka! Thomas Andersson bland vittror, änglar 
och folk. 

En resa genom vårt Västerbottniska landskap där vi 
möter fantastiska berättelser och människoöden. 
Thomas berättande genomsyras av en djup kun-
skap om människans livsvillkor och vår ständiga 
strävan att ge mening åt våra liv. Ur den folkmu-
sikaliska skattkistan hämtar han låtarna och sät-
ter in dem i ett sammanhang. Den karakteristiska 
humorn finns alltid med, oavsett om det handlar 
om plötsligt uppdykande änglasång eller en bränn-
vinstransport av det ovanligare slaget. Biljetter: 200 
kr. Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr. Arrangör: Väster-
bottensteatern.

21.00-24.00 Coasters bar & restaurant: berättar-
klubb. Musik och berättande under lättsamma 
former med Greger Ottosson som programvärd. 
Medverkan av bl a Hans-Ola Stenlund. Fri entré. För-
säljning av mat och dryck. Arrangör: Berättarfesti-
valen i samverkan med Coasters.

Skellefteå har utropat sig till Berättarnas stad. Vad är då naturligare än att ägna en dag åt 
att diskutera hur man på olika sätt kan använda berättande för att profilera en kommun, 
region, en organisation eller ett företag. Under torsdagen står bland annat seminarier,  
workshops och inspirerande föreläsningar på programmet. Och en premiär!

ABSOlUT ImPOrT  
Fotoutställning av Erland Segerstedt. 
Vernissage på  Pinax torsdag kl 12.00.

THOmAS ANDerSSON Kulturarvet slår tillbaka!
Premiär torsdag kl 20.00. 
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BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se



ANNONS                          HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN BERÄTTARFESTIVALEN  10-04-14                                  ANNONS 

9

BERÄTTARNAS STAD  
– EN HEL BYGD
Skellefteå har utropat sig till Berättarnas stad, 
men bakom det begreppet ligger berättarkraf-
ten i en hel bygd. Det avspeglar sig också i ut-
budet under Berättarfestivalen. Det händer sa-
ker runt om i hela kommunen. Några exempel:

I Bureå berättar och spelar Gunnar Enqvist på 
tisdag. Samma dag anordnas också berättar-
caféer i Byske och Jörn och på onsdag på Sol-
viks folkhögskola. I Burträsk är det premiär på 
Myrpojkarna med Pär-Erik Wikström och Linda 
Marklund tisdag. Lövångers bibliotek är aktiva 
i stort sett hela veckan med utställningar, för-
fattarbesök, litterära vandringar med mera. 
Forum Museum Rönnskär ordnar berättarakti-
viteter måndag-torsdag.

Dessutom berättas och spelas det berättartea-
ter för barn i bland annat Hjoggböle, Lövånger, 
Stackgrönnan, Ursviken, Bureå, Skelleftehamn 
och Byske.

Workshop storytelling

13.00-17.00 Scandic konferens: Workshop Sto-
rytelling. Låt berättelserna göra en del av job-
bet i ditt företag! Det personliga tilltalet blir allt 
viktigare för företag. Berättelser kan framtona 
verksamhetens unika värden. Under workshopen 
provar vi på att berätta, muntligt, skriftligt och 
digitalt. Du får med dig verktyg och idéer att job-
ba vidare med. Kostnad 790:-/delt, exkl moms. 
Anmälan och info: Cristina Nilsson tel. 070-597 
94 07, cristina@cnmedia.se, eller Sanna Ranweg 
tel. 070-213 50 93, sanna@sannaranweg.com. 
Arrangör: Sanna Ranweg, Storyline och Cristina 
Nilsson, CN Media.

Offentliga program för barn

9.00 & 10.30 Skelleftehamns Bibliotek: Leklådan 
med Teater Mila. Teaterföreställning för barn 
från 3 år. Mer info om föreställningen finns på 
www.teatermila.se Fri entré. Boka plats på tel 
0910- 310 77 Arrangör: Kultur Skellefteå.

Med reservation för ändringar. Se även informa-
tion på sid 2 om stående inslag under veckan.  

Förbokade program för barn

9.30 Moröbacke bibliotek: Sagostafett. Vi läser, 
samtalar och leker tillsammans kring Carin och 
Stina Wirséns bok En liten skär och alla rysligt, 
ruskiga, brokiga. Sagostafetten riktar sig till för-
bokade grupper av barn födda -04. Arrangör: Bib-
lioteken, Blå Hästen och Kultur Skellefteå.

10.00 & 11.00 Kågegården, Nordanå: berättar-
workshop för åk 3-9.  Maria Carlsson och Jörgen 
Andersson leder workshops. Kostnadsfritt. An-
mälan till receptionen, Nordanå, tel 0910-73 55 
10. Arrangör: Skellefteå museum.

Offentliga föreläsningar

En eftermiddag med kunskap och inspiration på 
Scandic Konferens

13.15 Föreläsning – berättandets betydelse för vår 
kulturella identitet. Anders Öhman, professor 
vid Umeå universitet och Luleå universitet, tar 
utgångspunkt i frågan om hur Norrland och Väs-
terbotten blev en region respektive ett län med 
egen kulturell identitet. Vilken betydelse har be-
rättandet haft för den utvecklingen? Öhman fick 
2005 Ivar Lo-Johanssons personliga pris för sin 
bok De förskingrade, Norrland, moderniteten och 
Gustav Hedenvind-Eriksson.

14.15 Presentation av Umeå2014. Fredrik Linde-
gren, kulturchef och konstnärlig ledare för kul-
turhuvudstadsåret i Umeå.

15.15 Euniqém AB presenterar sitt sätt att arbeta 
med berättande som pedagogiskt verktyg. ”Ur 
berättandet skapar vi energi och kraft till utveck-
ling”.

16.00 Presentation av en projektidé – Skriv Nord-
kusten. Om berättande och de ljusa nätternas 
möjligheter. Jarko Enqvist och Mikael Nilsson.

Fri entré. Fikaservering. Arrangör: Berättarfesti-
valen. 

Berättarmiddag i vår unika Pehrkällare

www.stiftsgarden.se

Fredag 23 april kl 18.30

Pehrkällaren kan också bokas för
representation, privata middagar,

vinprovningar, temakvällar etc.
Övernatta i våra smakfulla

hotellrum och njut av frukost
på herrgårds-

terassen.

Info & bokning 0910-72 57 00
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OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Fredag 23 april

Offentliga berättarprogram

10.00-14.00 Världsbokdagen, extra öppet på Lö-
vångers bibliotek. Berättarstund kl. 9.00, 10.00 och 
12.00 En krukmakare i rymden utifrån Björn Larssons 
utställning, Lövångers bibliotek. Boktävlingar. Fri 
entré. Fikaförsäljning till självkostnadspris. 
Arrangör: Kultur Skellefteå/Lövångers bibliotek, 
Vuxenskolan och Björn Larssons krukmakeri.

12.00 Västerbottensteaterns café: Från Adams äpp-
le till himlens stjärnor – berättarlunch. Om männis-
kans strävsamma liv på jorden och försöken att leva 
ihop både med vilda djur och oknytt. Ett berättar-
program som bygger på folkliga legendsagor. Berät-
tare: Per Gustavsson, Ljungby. Biljetter: 150 kr inkl. 
mat. Arrangör: Berättarfestivalen.

14.00 Kågegården, Nordanå: bonnstadsminnen. 
Gamla och nya minnen förmedlas. Samtalsledare 
Ulf  Lundström. Fri entré. Arrangör: Skellefteå mu-
seum.

17.30-19.30 Västerbottensteatern, scenen: Lifsens 
rot. Hyllad föreställning av Ellenor Lindgren och 
Nina Nordvall 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, förmaningar och hot där 
motståndet och den ursinniga vreden blir själva 
kraftkällan – lifsens rot. Biljetter: 120 kr. Ungdom/
stud. CSN-kort: 80 kr. Arrangör: Västerbottenstea-
tern. 

Får vi lov att bjuda in till en dansnostalgisk afton? Skellefteå museum har samlat människors 
dansminnen från flera epoker av umgängesdans  i utställningen Får jag lov? Berättarfestivalen 
har inspirerats av detta och på fredag bjuds på en kväll med massor av dansnostalgi med  
stidstypisk dansmusik från olika epoker. Och så en massa berättade dansminnen förstås.

17.30 Stadsbiblioteket, nedre plan: Fri/öppen ord-
scen. (M. Linus Nilsson). Alla välkomna med berättel-
ser & dikter. Fri entré. Arrangör: Kultur Skellefteå/
stadsbiblioteket.

18.30 Pehrkällaren, Stiftsgården: berättarmiddag. 
Ett exklusivt tillfälle att njuta av utsökt mat och 
berättande i stämningsfull atmosfär. Stiftsgårdens 
eleganta Västerbottensbuffé serveras med ett glas 
utvalt vin. Rose-Marie Lindfors inspirerar till berät-
tande med Efter efterrätten och styr sedan histori-
erna med lyhördhet för gästernas infall. Pris: 495 kr 
inkl. buffé och 1 glas vin. Begränsat antal platser (ca 
20), förhandsbokning endast på tel. 0910-72 57 00. 
Arrangör: Stiftsgården.

19.00 Stadsbiblioteket, Skellefteå: Möt författarin-
nan Anita Salomonsson och Henric Bergner, Din Bok, 
i samtal kring Anitas nya bok Lika som kärlek, om ett 
starkt kvinnoöde och passionerad kärlek i 1800-ta-
lets Västerbotten. Fri entré. Arrangör: Kultur Skel-
lefteå/Stadsbiblioteket och Din Bok.

OBS! Fredag är Världsbokdagen, stadsbiblioteket 
har extraöppet kl 18.00 - 20.00.

19.30-23.00 Folkparken, Skellefteå: Minnenas dans-
kväll med Yngve Forssells orkester och Ann-Kristin 
Hedmark. Nostalgidans till tidstypiska orkesterto-
ner varvas med berättade dansminnen. Huvudbe-
rättare: Anders Granström, som många säkert kän-
ner igen som kapellmästaren i filmen Sven Klangs 
kvintett. Programvärd: Greger Ottosson. Dansmusi-
ken levereras av tidigare medlemmar i Yngve Fors-
sells orkester med Ann-Kristin Hedmark som gästar-
tist. Biljetter: 200 kr. Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr. 
Arrangör: Västerbottensteatern i samverkan med 
Skellefteå museum, Folkparken och Berättarfesti-
valen.

20.30 Västerbottensteatern, scenen: AC Im-
pro – improviserade berättelser. Fyra av Sveriges 
bästa improvisatörer, alla med västerbottnisk 
härkomst, framförs en garanterat unik berättar-
föreställning. Utifrån publikens förslag skapas 
historier om Västerbotten i nu- då- och framtid. 
Kanske får vi reda på vad som egentligen försig-
går i stadens kommunhus, eller ta del av en his-
torisk odyssé som förklarar varför älven kröker sig 
just så som den gör. Eller nåt helt annat. Tillhör du 
oss som sörjer Sälteatern? I denna föreställning 
har du chansen att återse Olov Häggmark, He-
lena Lindegren och Niklas Larsson. Burträskdottern 
Camilla Persson förstärker. För den improviserade 
musiken står Mattias Kågström. Biljetter: 150 kr. 
Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr Arrangör: Västerbot-
tensteatern.

21.00-01.00 Coasters bar & restaurant: berättar-
klubb. Musik och berättande under lättsamma for-
mer med Gunnar Eklund som programvärd. Musik: 
Tor Lundmark och Nerverna. Gästberättare är bl a 
Sven Hansson från Berättarklubben i Landskrona. Fri 
entré. Försäljning av mat och dryck. Arrangör: Berät-
tarfestivalen i samverkan med Coasters.

Offentliga program för barn

9.00 & 11.00 Västerbottensteatern, Blå rummet. 
Flickan och krukmakaren. Barnteater berättad och 
gestaltad av Marianne Folkedotter. Boka plats på tel 
0910-73 55 10. För barn åk 1. Arrangör: Kultur Skel-
lefteå.

12.30 och 14.00 Stadsbiblioteket: Sagostafett. Un-
der våren har kommunens alla 5-åringar fått delta 
i sagostafetten. Nu ges chansen till 4-åringarna! Vi 
läser, samtalar och leker tillsammans kring Carin 
och Stina Wirséns bok En liten skär och alla rysligt, 
ruskiga, brokiga. Anmälan till Stadsbibliotekets 
barnavdelning på tel. 0910-73 61 02. Fri entré. Ar-
rangör. Kultur Skellefteå/Stadsbiblioteket/Blå Hästen.

Förbokade program för barn

9.00 Hjoggböleskolan: Sagostafett. Vi läser, samta-
lar och leker tillsammans kring Carin och Stina Wir-
séns bok En liten skär och alla rysligt, ruskiga, bro-
kiga. Sagostafetten riktar sig till förbokade grupper 
av barn födda -04. Arrangör: Biblioteken, Blå Hästen 
och Kultur Skellefteå.

9.30 & 12.00 Bureå Bibliotek: Den tappre lille skräd-
daren – berättarteater för barn. Teater Mila besöker 
biblioteket och berättar för barn om ett äventyr där 
den tappre skräddaren besegrar stora jättar, en far-
lig enhörning och ett rasande vildsvin tack vare sitt 
mod och sin list.  För barn från 6 år. Mer info om 
föreställningen: www.teatermila.se Fri entré. Ar-
rangör: Kultur Skellefteå.

10.00 & 11.00 Kågegården, Nordanå: berättarwork-
shop för åk 3-9.  Maria Carlsson och Jörgen Anders-
son leder workshops. Kostnadsfritt. Anmälan till 
receptionen, Nordanå, tel 0910-73 55 10. Arrangör: 
Skellefteå museum.

Förbokade program för äldre

Dagtid Kåge äldreboende: Spelman på Tigerkläp-
pen – berättarprogram med Gunnar Enqvist och 
Rune Sehlstedt. Arrangör: ABF och Äldreomsorgen, 
Skellefteå kommun.

PeHrKällAreN, berättarmiddag fredag kl 18.30 

Per GUSTAvSSON ”Från Adams äpple till himlens stjärnor”
Berättarlunch fredag kl 12.00. 

Foto: Lars-Erik Tobiasson

BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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Dansade du på Boston? Eller Folkparken, Bursiljum eller kanske på Rotan i 
Skelleftehamn? Myggjagare eller platåskor? Föredrog du moget, modernt 
eller kanske gammeldans? Eller disco i utsvängd gabardin?

Skellefteå museum har under en tid samlat på människors minnen av 
klassiska dansställen och dansanta stunder. Resultatet blev utställningen 
Får jag lov? Den handlar om nöje och glädje, men också till viss del en 
kamp med känslan av synd och skam. Det handlar förstås mycket om alla 
dansband och dansmusiker. Från dessa kretsar finns många bra historier. 

Dansminnen kan du få på berättarcaféet Musikerminnen på tisdag eller i 
Anders Granströms föreställning Sail Along Silvery Moon på lördag. Eller 
passa på att nostalgiskt njuta till dansberättelser och dansmusik av bästa 
märke – Yngve Forssells orkester med Ann-Kristin Hedmark. Och dansa 
förstås! Fredag på Folkparken.

FÅR JAG LOV?

YNGveS meD ANN-KrISTIN HeDmArK 
Dansnostalgi på Folkparken fredag kl 19.30

OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 

DANS,TEATER,
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lördag 24 april

Offentliga berättarprogram
10.00-16.00 Nordanå, Hörsalen: S/S Nordkust 4 
– seminarium. En hel dag där olika intressenter 
och experter berättar och utbyter tankar och idéer 
kring S/S Nordkusts framtid. Förhandsanmälan 
(obligatorisk):hakan.zaar@hotmail.com  eller tel 
070-312 99 40. Fri entré. Fikaförsäljning. Arrangör: 
Skellefteå museum och Föreningen Galtströmstå-
get.

12.00 Västerbottensteaterns scen: 48 timmar liv. 
En berättarföreställning av och med Ulph Nyström 
med tidstypisk musik från 1961. En monolog om en 
stingslig död storebror, som vägrar finna sig i sitt 
öde. Det är också ett försök att återskapa en vålnads 
vingliga uppväxt i Västerbottens inland under 60- 
och 70-talet. Biljetter: 120 kr. Ungdom/stud. CSN-
kort: 80 kr.  Arrangör: Kultur Skellefteå och Berät-
tarfestivalen.

13.00, Lagergrens Bokia: Författarbesök av Katarina 
Mazetti som berättar om sitt författarskap.

13.00 Rundvandring på Norrböle, med byggnads-
antikvarie Pernilla Lindström, Skellefteå museum. 
Samling vid övre parkeringen, Skellefteå  lasarett 
(gamla överläkarvillan). Kostnadsfritt. Arrangör: 
Skellefteå museum.

13.30 Coasters bar & restaurang: stipendiet Berät-
tarkraft – final! Det slutliga avgörandet med sju 
förhandsnominerade finalister: Love Ersare, Umeå, 
Karin Ferry, Umeå, Elina Lindström, Skellefteå, Rose-
Marie Lindfors, Skellefteå, Berith Södermark, Skellef-
teå, Karin Antonsson, Skråmträsk och Lars Mattson, 
Storuman. Fri entré. Arrangör: Berättarfestivalen, 
Västerbottensteatern och Skellefteå Kraft, i sam-
verkan med Coasters.

14.00 Västerbottensteaterns scen: Bygdespelet 
En dag man aldrig glömmer. Näslandsamatörerna 
från Bjurholm bjuder på en föreställning baserad 
på verkliga händelser i bygden. Biljetter: 120 kr. Ar-
rangör: Bjurholms berättarakademie i samverkan 
med Berättarfestivalen och Västerbottensteatern.

14.30 Caféscenen Nordanå: musik- och berättarcafé 
med Blues Swings. Fri entré. Fikaförsäljning. Ar-
rangör: Kultur Skellefteå.

17.30 Västerbottensteaterns scen: Aldrig haver jag 
skådat. Greger Ottoson och sju musiker från Norr-
landsoperans symfoniorkester berättar den sanna 
historien om Olof Tobiasson som skulle till Stock-
holm för att skaffa glasögon. Resan började med 
sparkstötting till Sundsvall... Text: Greger Ottosson. 
Musik: Cay Nyqvist. Fri entré. Arrangör: Västerbot-
tensteatern.

18.00 Skellefteå Kraft Arena: Körmanifestationen. 
Över tusen körsångare delar med sig av sångar-
glädje till ett förmodligen fullsatt Skellefteå Kraft 
Arena. Ett storslaget musikaliskt berättande. Gäst-
artister är LaGaylia Frazier och Ola Eliasson. Biljetter: 
225:- vuxen, 75:- barn och studerande samt 480:- för 
familj (max 2 vuxna/3 barn). Biljetter finns på Tu-
ristbyrån eller ticnet.se Arrangör: Västerbottens 
läns körförbund.

19.00 Västerbottensteatern, scenen: Sail Along Sil-
very Moon. Av och med Anders Granström och Gotte 
Roland Gottlow som berättar dansminnen, spän-
ningen inför kvällen, de blankputsade skorna och 
den nya gula klänningen! 1,2 – 1234! Det går en stöt 
genom lokalen, orkesterns första inräkning. Dof-
ten av en flickas nytvättade hår. Är det inte detta vi 
minns? Biljetter: 120 kr. Ungdom/stud. CSN-kort: 80 
kr. Arrangör: Berättarfestivalen.

21.00-01.00 Coasters bar & restaurant: Berättar-
klubb. Musik och berättande under lättsamma for-
mer med Greger Ottosson som programvärd. Gäst-
berättare är bl a författaren Katarina Mazetti, Love 
Ersare, Skuggteatern, Berättarnätet Sverige och Ung 
berättarscen, Per Gustavsson, Ljungby berättarfesti-
val och Karin Ferry, ordförande Berättarnät Norr. Fri 
entré. Försäljning av mat och dryck. Arrangör: Berät-
tarfestivalen i samverkan med Coasters.

21.30 Västerbottensteatern, scenen: AC Impro 
– improviserade berättelser. Fyra av Sveriges 
bästa improvisatörer, alla med västerbottnisk 
härkomst, framför en garanterat unik berättar-
föreställning. Utifrån publikens förslag skapas 
historier om Västerbotten i nu- då- och framtid. 
Kanske får vi reda på vad som egentligen försig-
går i stadens kommunhus, eller ta del av en his-
torisk odyssé som förklarar varför älven kröker sig 
just så som den gör. Eller nåt helt annat. Tillhör du 
oss som sörjer Sälteatern? I denna föreställning 
har du chansen att återse Olov Häggmark, He-
lena Lindegren och Niklas Larsson. Burträskdottern 
Camilla Persson förstärker. För den improviserade 
musiken står Mattias Kågström. Biljetter: 150 kr. 
Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr.  Arrangör: Väster-
bottensteatern.

Offentliga program för barn

13.00 Caféscenen Nordanå: Leklådan med Teater 
Mila. Teaterföreställning för barn från 3 år. Fri en-
tré. Mer info om föreställningen: www.teatermila.
se Boka plats i receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 
10 Arrangör: Kultur Skellefteå.

En höjdpunkt under lördagen blir att utse vinnaren av stipendiet Berättarkraft som delas ut i samarbete 
med Skellefteå kraft. På kvällen är det plats för Körmanifestationen på Skellefteå Kraft Arena. Cirka 1100 
entusiastiska körsångare, en förmodligen fylld arena och gästartisterna LaGaylia Frazier och Ola Eliasson 
garanterar en helkväll. Lördagen i övrigt är också en väldigt publik dag med bland annat flera  
föreställningar med berättarteater.

BeräTTArKlUBB PÅ COASTerS 
onsdag - lördag kl 21.00

SAIl AlONG SIlverY mOON  lördag kl 19.00
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BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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Tillsammans med Berättarfestivalen 
vill vi utveckla berättarkulturen i 
Västerbotten. 

Därför har vi tillsammans instiftat 
ett stipendium för att lyfta 
berättarkraften. Målsättningen är att 
uppmuntra och utveckla framtidens 
berättare. 

Är du framtidens berättare?
Läs mer om vårt stipendium på 
www.berattarfestivalen.se/berattarkraft

Berättarkraft

VEM BLIR ÅRETS BERÄTTARKRAFTSTIPENDIAT?
Berättarkraft är ett nyinstiftat stipendium med syfte att utveckla berättarkulturen i Västerbotten. Initiativ-
tagare är Skellefteå Kraft och Berättarfestivalen i samverkan med Västerbottensteatern. Den långsiktiga 
målsättningen är att uppmuntra och stimulera regionala berättare.

Under hösten 2009 kunde intresserade lämna in sina berättelser på temat I mellantiden. Av dessa nomi-
nerades åtta finalister. På vägen till final har de fått chansen att delta i en workshop för att utveckla sitt 
berättande och på lördag 24 april avgörs vem som vinner.

Äran blir förstås stor, men vinnaren premieras också mer konkret. I priset ingår både fortbildning och en 
studieresa till någon av norra Europas ledande berättarfestivaler. 

EN DAG MAN  
ALDRIG GLÖMMER
I satsningen från Årets berättarkommun 
Bjurholm ingår ett gästspel av Näslands-
amatörerna. De spelar upp En dag man 
aldrig glömmer – ett bygdespel baserat 
på verkliga händelser i bygden. Pjäsens 
författare är Fridolf Nilsson. Han var byns 
nedtecknare av händelser, släktforskare och 
mycket annat. En man som använde berät-
tandet för att föra det lokala kulturarvet 
vidare. Och underhålla!

AC ImPrO Niklas Larsson, Helena Lindegren och Olov Häggmark i Västerbottensteaterns 
improföreställning Påkommet, 2004. Nu åter på scen tillsammans med improverat berättande. 
Fredag kl 20.30 och lördag kl 21.30 Fo
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eN DAG mAN AlDrIG GlÖmmer 
Västerbottensteatern lördag kl 14.00

OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Ur kulturupplevelser 
växer vi

Möt Kultur Skellefteå på Berättarfestivlen 2010
Axplock ur vårt program:
• Invigning av Berättarfestivalen på Stadsbiblioteket 
• Orgelkonsert i Österjörns kyrka - Järnbarnesviten. Uruppförande av 
 Hilding Carlsson baserat på Sara Lidmans texter. Harriet Nordlund, 
 skådespelare, medverkar
• Berättarteater för barn på Biblioteken och på Västerbottensteatern
• Interaktiv väggpoesi 
• Beställ ett Berättarogram
• Berättarvandring med Anna Nordlander

För detaljerat program: Läs mer i programtidningen, besök 
www.skelleftea.se/kultur, eller ring Nordanå receptionen 0910-73 55 10

Söndag 25 april

Offentliga berättarprogram

11.00 Stadsvandring på östra Norrböle med kom-
munens arkitekter Lars Berg och Enar Nordvik. 
Lär känna din närmiljö. Arkitektur, tidsanda och 
kulturhistoriska miljöer man inte tänkt på. Start 
vid Eddahallens entré kl.11.00. Kostnadsfritt.  
Arrangör: Skellefteå kommun, bygg- och miljökon-
toret.

13.00 Västerbottensteaterns café: Berättelser med 
Katarina Mazetti. Svindlande affärsverksamhet i 
Västerbottens inland eller Friskolan Törnrosa eller 
Rambo och Burt-Connys äventyr eller... vad det rik-
tigt kan bli vet vi inte, men rejäla skrönor kan utlo-
vas. Biljetter: 120 kr. Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr. 
Arrangör: Berättarfestivalen.

13.00 Nordanå: Kulturverkstad. En öppen och lek-
full verkstad för hela familjen.  Fri entré. Arrangör: 
Kultur Skellefteå.

14.00 Vid Stiftsgården: Berättarvandring med Anna 
Nordlander. En kulturhistorisk vandring med Anna 
Nordlander (gestaltad av Kerstin Anderson) som 
guide tillsammans med Ulf Lundström, Skellefteå 
museum och Maria Broman, Stiftsgården. Sam-
ling vid Stiftsgården. Rejäla skor rekommenderas! 
Biljettpris: 100 kr inkl. fika. Anmälan: Receptionen 
Nordanå, tel 0910-73 55 10. Begränsat antal platser 
– ca 30. Arrangör: Skellefteå museum och Kultur 
Skellefteå i samverkan med Stiftsgården.

15.00 Nordanåteatern: Berättarauktion. Första, an-
dra, tredje… Kom och bjud på föremål presenterade 
på ett mer eller mindre trovärdigt sätt av Katarina 
Mazetti och Olof Häggmark (f sd Sälteatern). Fakta 
och fiction, antikvitetskunskap och storljug i en sa-
lig och underhållande blandning. Som auktionist 

Första, andra, tredje – ropa in en story!  Ett nytt inslag på Berättarfestivalen är berättarauktion. En i  
grunden traditionell auktion som med två berättares hjälp har skruvats till för att bli en underhållande 
eftermiddag.  På festivalen sista dag får ni också möta en mer eller mindre sann bild av Torgny Lindgren och 
träffa författaren Katarina Mazetti. Festivalen avslutas med ett gästspel från Riksteatern.

och programvärd ska Greger Ottosson försöka hålla 
kontroll på vad som sker. Välkommen att bjuda på 
både föremål och historier! Och bjud flitigt – intäk-
terna går till välgörande ändamål. Fri entré. Arrang-
ör: Berättarfestivalen i samverkan med Skellefteå 
museum och Röda korset.

17.00 Västerbottensteatern, scenen: Föreställ-
ningen om Torgny Lindgren. ”Man ska inte vara 
återhållsam då man ljuger, du får gärna ta ut 
svängarna mer”. Detta budskap mottog berät-
taren Gunnar Eklund från Torgny Lindgren under 
arbetet med sin föreställning. Därför inbjuds nu 
publiken till en fullkomligt oinskränkt lögnaktig 
berättelse om Torgny Lindgrens författarskap.  
Biljetter: 120 kr. Ungdom/stud. CSN-kort: 80 kr.  Ar-
rangör: Västerbottensteatern.

18.00 Pipens bodega, Fällfors: Berättarcafé. Tema: 
Håll dig ung! Fri entré. Försäljning av fika och mat. 
Arrangör: Bokförlaget Snickarsmedjan.

19.00 Hallen, Nordanå: Signalfel. En rasande färd 
fylld av humor, leda och energi. Signalfel av och 
med Hamadi Khemiri är en serie nedslag i fem män-
niskors inre vardag. Pjäsen var en av fyra vinnare i 
Dramatens och SVT:s projekt Puls på Sverige. Biljet-
ter säljes på Skellefteå Riksteaterförenings kansli, 
Skeppargatan 11B, Skellefteå, tel. 0910-125 03, mån-
fre 12.00-17.00. Pris: 150 kr, ungdom/stud. 100 kr. Ar-
rangör: Skellefteå Riksteaterförening.

KATArINA mAZeTTI 
Bokia lördag kl 13.00, Berättarklubben lördag kl 21.00,  
Västerbottensteatern söndag kl 13.00 och  
berättarauktion söndag kl 15.00
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BIljeTTer: Om inte annat anges så säljs biljetter i Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 eller ticnet.se
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Skellefteå. Ring för bokning, tel 0910-533 50.

Vi finns där 
den goda 

maten finns!
Oavsett om du äter på Truckgatan Mat & Kaffe, 
Stenbacka Bar eller Nordanågården så smakar 

det lika gott på alla tre ställen för det är vi 
som tillagar den. 

Vi erbjuder en god lunch med stort och fräscht
salladsbord samt kaffe & kaka efter maten.

Kom in och ät en god måltid!

” En rasande färd      
 fylld av humor,  
 leda och energi.”

SIGNAlFel av och med Hamadi Khemiri
Hallen, Nordanå söndag kl 19.00
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OBS! BeGräNSAT ANTAl PlATSer TIll AllA FÖreSTällNINGAr. 
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Premiär 12/6  
kl 15:00

Turistbyrån 0910-452515 
Nordanå 0910-735510

Ticnet.se 077-170 70 70

Det susar  
i säven 

Västerbottensteatern presenterar årets sommarteater

av Kenneth 
Grahame

Spelas 12/6 - 15/7  
i Nordanåparken!
Tillsammans med Norran  
erbjuder vi ett jubileums-
pris: 160:-/vuxenbiljett vid 
bokning  före 1 maj 
Priset kan ej kombineras med andra  
rabatter eller bokas på Ticnet. 

Ord.pris 200 kr / Ungdom el. 
CSN 80:- / Barn t o m 12 år 50:- 

Bonnstan och Landskykan

Skellefteälven

Skellefteå centrum
Öppettider: tisdag-torsdag 10-19, fredag-söndag 12-16, måndag stängt
I samband med helgdagar och vid större arrangemang kan öppettiderna ändras.

Information: Nordanå reception 0910 - 73 55 10

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i kalendariet.

1.

Karta övEr Nordanå

     1.  Huvudbyggnad med reception,  
  butik och café. Skellefteå museum,  
  Skellefteå konsthall, Museum Anna  
  Nordlander, Meijersamlingen och  
  Nordanåteatern

 2.   Hallen

 3.  Västerbottensteatern

 4.  Kågegården

 5.  Vävstugan

 6.  Majorsbostället Nyborg

 7.  Lanthandel

 8.  Handens hus

 9.  Nordanågårdens värdshus

 10.   Lusthus

  11.   Kulturkontor, Företagsarkiv, 

  Folkrörelsearkiv och Bokbinderi 2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

Biljetter
Många program är kostnadsfria, men till vissa fö-
reställningar krävs biljett. Se mer information vid 
respektive programpunkt i kalendariet, där anges 
även biljettpris. Om inte annat anges kan biljetter 
köpas i receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, på 
Turistbyrån, tel 0910-45 25 15 och på ticnet.se

Tillgänglighet
Till aktiviteter på Nordanå och Västerbottenstea-
tern, liksom på de flesta andra platser, är det god 
tillgänglighet för rörelsehindrade. Hörslingor finns 
i de flesta spellokalerna på Nordanå och Västerbot-
tensteatern. Kontakta respektive arrangör eller re-
ceptionen Nordanå för mer information. Eventuellt 
kommer någon föreställning att kunna tolkas för 
syn- eller hörselskadade – information om detta 
kommer att finnas på www.berattarfestivalen.se. 
Programmet finns även som taltidning på www.
regionvasterbotten/infomix 

Information

Receptionen Nordanå, tel 0910-73 55 10, recep-
tionen.nordana@skelleftea.se. Projektledning 
Berättarfestivalen: Jonas Lundqvist, tel 0910-151 
20, jonas@berattarfestivalen.se 
Skellefteå Turistbyrå, tel 0910-45 25 15

Mer information om att bo, äta, se, göra, resa finns 
på www.destinationskelleftea.se. 

Visa hänsyn mot allergiker och överkänsliga – var 
återhållsam med parfym när du ska besöka en  
föreställning. Tack!

Karta över Nordanå

Foton: Paulina Holmgren

Aktuell information: www.berattarfestivalen.se 
Berättarfestivalen finns även på facebook. Besök vår sida och bli ett fan! 
Logga in på facebook och sök på ”Berättarfestivlen”.


