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BerättarfestUNG 19/10 på Hamnmagasinet

Tio unga berättare från hela Sverige återuppväcker berättarkonsten på Hamnmagasinets ca-
féscen. Köp fika och lyssna till sagor, lögner och sanningar.  Alla intäkter går till öppen gemenskap. 
Vuxna: 50 kr Unga: 20 kr

Läs mer på www.ungberattarscen.se

Familjeföreställning: 14:00 
Berättarfest: 18:00-22:00

En lördag strax före jul invaderas Hamnmagasinet i Umeå av 
unga berättare från Umeå, Sundsvall och Botkyrka. De samlas 
först för en workshop ledd av Love Ersare från Skuggteatern och 
gör sedan först en barnföreställning. Sedan sätter de igång med en 
berättarfest på hamnmagasinets Caféscen. De byter av varandra 
på scenen med sagor från hela världen, berättelser ur deras egna 
liv och i vilda historieimprovisationer. Professionella berättare 
som Marianne Folkedotter, Karin Ferry och Love Ersare (som 
även är konferencier) gästar också scenen men det är de unga 
berättarna som står både bakom och i centrum av arrangemanget. 
Alla intäkter från entré och fikaförsäljning går direkt till Öppen 
Gemenskap. Berättarfesten är ett PA 100 projektarbete som Did-
rik Granström och Sandra Aggestål gör under sitt sista år på Barn 
och Fritidsprogrammet på Dragonskolan i Umeå.

19/12 på Hamnmagasinet

Berättarnät Norr

“Vi valde att göra detta projektarbete främst för att kunna hjälpa de behövande. Man ser ofta uteliggare eller 
liknande som har behov av mat, värme och gemenskap. 
Vi behövde ett sätt att få ihop pengar till att kunna köpa mat, så vi valde att göra en berättarkväll. Vi anser att 
berättarkulturen får för lite uppmärksamhet i samhället så vi tycker detta var ett gyllene tillfälle att kombinera 
välgörenhet och kultur. Vi tycker att nu i vinter skulle det kunna vara mysigt att komma in i en varm lokal med fika 
och bara få sitta och lyssna på en massa olika berättelser. Vi tror att det skulle uppskattas av många och även att 
de skulle få göra en god gärning på köpet.” 
Didrik Granström, arrangör

Didrik Granström och Sandra Aggestål som kommit in i berättandet genom Fabula Storytellings projekt Ung 
Berättarscen, läs mer om det projektet här: 
http://www.storytelling.se/documents/UBS-blad_uppd0905.pdf

Ung Berättarfest arrangeras i samarbete med: Öppen gemenskap, Hamnmagasinet, Berättarnät Norr, Fabula Sto-
rytelling och Projketet Ung Berättarscen som stöds av Allmänna Arvsfonden.

Hör av dig för frågor och pressbilder: Didrik Granström, 0722107224, youmadeit-eagle@hotmail.com


