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Berättardagarna i Ammarnäs
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Torsdag 10 mars | kl. 18-20
En kväll med gamla bilder.
Vi samlas lokalt och digitalt. Först inspireras vi av ett bildspel
om när volontärer från hela världen räddade potatisbacken.
Därefter gamla bilder som inspiration.
AGVV säljer fika.

Lördag 12 mars | kl. 13-16
”Åminnen”. Boksläpp med författaren Christer Nilsson
Christina Öster och Jan Sehlstedt arrangerar ett möte med
författaren Christer Nilsson som debuterade med sin bok
Åminnen 2021.
Boksignering och bokförsäljning. Kaféet öppet.

Fredag 11 mars | kl. 13-16
Mitt projekt. En berättare möter sina kollegor.
6 berättare får på 15 minuter möta en panel som ger feedback i 15 minuter. Mer info www.ammarnasguide.org.

Lördag 12 mars | kl. 18-20
Berättarkafé. Tema: Potatis
Berättarkväll med förberedda, och kanske spontana, berättelser från deltagare på orten eller via Zoom.
Vi utser Årets Pärbacksgubbe eller – gumma.
Kafé Vindelälvan är öppet.

Fredag 11 mars | kl. 18-20
Annvara kafé: En potatis - tusen berättelser
Vi börjar med ett bildspel från orten och fortsätter i små grupper att svara på frågor med egna berättelser.
AGVV säljer fika.
Lördag 12 mars | kl. 9-12
Walkshop
Vi tar med oss två frågor ut på promenad med en kollega –
digitalt eller fysiskt. Frågorna är – hur ska jag utveckla mitt
berättande och vilka ämnen vill jag vara med om att arbeta
med på en workshop?

Söndag 13 mars | kl. 9-12
Utvärderingsfrukost
Vi samlas i Kafé Vindelälvan för att utvärdera berättardagarna och för att göra lördagens synpunkter från workshop till
en strategi för den fortbildning vi kan bedriva i nätverket
”utveckla berättandet i norr”.
Frukost till självkostnadspris i Kaféet.
Plats: Kafé Vindelälvan eller via länk.
Fri entré, men anmälan krävs senast den 6 mars.

Vindelåforsens Stugby
Företaget erbjuder berättare möjlighet att övernatta i stuga utan kostnad under berättardagarna –
och även några dagar innan om det är aktuellt. OBS – begränsat antal platser.
Vi fördelar bäddarna när vi vet vilka som är intresserade. Ange intresse vid anmälan eller
hör av er till Urban på 070-611 03 01 senast den 6 mars.

