
Ammarnäs 
Berättare 
och  
Kulturguider

Inbjudan till

Berättardagarna i Ammarnäs
Tema: Gränser
Torsdag 9 mars | kl. 18-20
Berätta till bilder. 
Christina Öster inspirerar oss med sitt bildspel om Fredsriket 
Morokulien mitt på gränsen mellan Norge och Sverige.
Vi hjälps sedan åt att berätta till bilder. Alla kan delta.
 
Fredag 10 mars | kl. 13-16
* Mitt projekt. En berättare möter sina kollegor.
Uppföljning från ifjol samt nya projekt presenteras. 6 berättare 
får på 15 minuter möta en panel som ger feedback i 15 minuter. 
Mer info www.ammarnasguide.org. 
 
Fredag 10 mars | kl. 18-20 
Annvara kafé: Berätta runt bordet
Ethel Åberg inspirerar oss med bildspelet om Gränslösa Guider 
– ett samarbete mellan Sverige och Norge.
Vi berättar sedan för varandra runt bordet utifrån några frågor. 
Alla kan delta.
 
Lördag 11 mars | kl. 9-10 
* Walkshop 
Vi tar med oss två frågor ut på promenad med en kollega –
ej digitalt. Frågorna är – hur ska jag utveckla mitt
berättande och vilka ämnen vill jag vara med om att arbeta
med på en workshop? 
 

Lördag 11 mars | kl. 11-12 
Barnberättelser 
Berättelser för barn och de med barnasinnet kvar. Från 3 år och 
uppåt. Fyra berättare leder er fram till gränserna. Ingen anmä-
lan, fri entré.
 
Lördag 11 mars | kl. 14-17
* Digitalt hybridmöte tema ”Gränser”  
Vi lyssnar till några berättelser om landsgränser, gränser för 
territorier och vad dessa kan ställa till med – eller inte. Vi träffas 
analogt i Kaféet eller digitalt via zoom. 
Kafé Vindelälvan är öppet.
 

Söndag 12 mars | kl. 8.30
* Utvärderingsfrukost 
Vi samlas i kaféet för att utvärdera årets berättardagar och pra-
tar om hur vi utvecklar berättandet i norr. Jan Sehlstedt håller i 
pennan. 
 

Bertejaure gård
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 28 februari. 
Samarrangeras med Skelleftebygdens Berättarförening. 

 10-13 mars
9-12 mars

Plats: Vi träffas i Kafé Vindelälvan – på lördagens eftermiddag 
och kväll även via länk.  
Fri entré, fikaförsäljning till stöd för ABK torsdag och fredag.
 

Lördag 11 mars | kl. 19-21
* Berättarkväll ”Gränser”  
Berättarkväll med förberedda berättelser från deltagare på 
orten eller via Zoom. 
Utdelning av Årets Pärbacksmedalj. 
Kafé Vindelälvan är öppet.
 

* Anmäl dig via eposten tisdagar@bertejaure.se om du vill delta 
på dessa arrangemang.


