Österlen är en levande kulturbygd
Årets berättarfest har temat sagor och sägner.
Ta del av skrönor, sägner, sanna historier, musik och vandringar.
Fjolårets succé, FESTIVALBANDET, som ger fri entré till flera av
evenemangen, fortsätter även i år.

Välkomna till årets Berättarfest på Österlen

27 - 30 juni

FESTIVALBAND!
Alla som önskar köpa biljetter till en föreställning eller evenemang behöver ett
festivalband. Bandet kostar 20 kr per person. Barn under 12 år behöver ej band.
I flera fall ger festivalbandet fri entré till eventet. Band kan förköpas på Österlens
Museum, Simrishamn, samt i samband med programpunkter.

TORSDAG 27/6, KL. 13 – 16
Östra Tommarp
Museerna öppna

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa.
Arrangör: Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 72 01 660

TORSDAG 27/6, KL. 15-16
Glimmingehus, Vallby (samling vid borgtrappan)
Väsen!

Under vandringen får vi veta vilka väsen kan man stöta på och var kan man stöta
på dem. Hur känner man igen dem och – kanske viktigast – hur ska man bete sig
när man träffar på dem…?
Vandringen leds av museilärare från Glimmingehus, tar max en timme och passar
för både barn och vuxna. Kläder efter väder! Ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år. Men
man måste ha ett festivalband, det gäller sedan överallt, hos alla arrangörer, under
hela Berättarfesten. Det kan köpas på Glimmingehus eller hos någon annan arrangör av Berättarfesten. Man kan betala kontant, med kort eller Swish.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus, 0727025990, glimmingehus@raa.se
www.raa.se/glimmingehus

TORSDAG 27/6, KL. 18-20
Österlens museum, Simrishamn
INVIGNING AV
BERÄTTARFEST PÅ ÖSTERLEN 2019

För fjärde året i rad drar berättarfesten igång på Österlen. Årets tema är saga och
sägen. Berättarfesten invigs traditionsenligt på Österlens museum med muntligt
berättande, musik, mingel, snacks och försäljning av festivalband. Korta presentationer av berättarevenemang som ska äga rum.
Kl. 18.30 berättar museichef Lena Alebo om den österlenska skatten av sagor och
sägner.
Festivalband gäller och finns att köpa på Österlens museum. Bandet gäller för alla
evenemang inom Berättarfest på Österlen 2019, pris 20 kr.
Arrangör: Österlen Berättar
Kontakt: Lena Alebo, lena.alebo@simrishamn.se eller 0414-81 96 72

FREDAG 28/6, KL. 11.30-12.30
Blodboken i Bergengrenska trädgården, Simrishamn
Lunchberättelser under blodboken

Österlen berättar delar med sig av berättelser med utgångspunkt i saga och sägen.
Medtag egen lunch. Evenemanget ingår i Berättarfest på Österlen 2019.
Pris: Festivalband gäller, som finns att köpa på Österlens museum och kontant på
plats. Bandet gäller för alla evenemang inom Berättarfest på Österlen 2019, pris
20 kr.
Arrangör: Österlen Berättar
Kontakt: Cecilia Granquist Dahmén, info@ceciliagranquist.se

FREDAG 28/6, KL. 14
Österlens museum, Simrishamn
Ormar, ormar, ormar

I en spricka i den uråldriga lindens stam kunde man ana något som slingrade sig...
En berättarföreställning med Helena Heyman om ormarna i folktron.
För barn från 5 år och vuxna.
Pris: Vuxna 50 kr + festivalband, barn under 12 år 30 kr. Festivalband finns att
köpa på plats.
Arrangör: Österlens Museum
Kontakt: Lena Alebo, lena.alebo@simrishamn.se eller 0414-81 96 72

FREDAG 28/6, KL. 14.00
Tjörnedala, Baskemölla
Varulvar, pysslingar och annat otyg på Baskemölla

Förr visste alla Baskebor var pysslingarna bodde eller kunde berätta om Varulven
som slagit sig ner i byn. Du får träffa Baskebor som har minnen från den tiden då
detta var viktig kunskap. Kanske du själv har en egen berättelse om dessa märkliga
väsen. Alla, ung som gammal, hälsas välkomna till Svinahuset på Tjörnedalagården i Baskemölla.
Pris: 60 kr för vuxna och 30 kr för barn (under 12 år) Kontant betalning eller
swish. Vi serverar kaffe , saft och kaka.
Arrangör: Tjörnedala Kulturförening
Kontaktperson: Anna Gisselsson, tel 070-547 62 06

FREDAG 28/6, KL. 15.00
Östra Tommarp
Ön Bornholm: Besatt—Bombad—Befriad

Holger Bak berättar och visar bilder kring det öde som drabbade den populära
ferieön under och strax efter Andra världskriget.
Plats: Församlingshemmet i Tommarp.

Museerna öppna 13oo – 16oo. Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns
att köpa.
Arrangör: Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 72 01 660

FREDAG 28/6, KL 15-16
Glimmingehus, Vallby (samling vid borgtrappan)
Väsen!

Under vandringen får vi veta vilka väsen kan man stöta på och var kan man stöta
på dem. Hur känner man igen dem och – kanske viktigast – hur ska man bete sig
när man träffar på dem…?
Vandringen leds av museilärare från Glimmingehus, tar max en timme och passar
för både barn och vuxna. Kläder efter väder! Ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år. Men
man måste ha ett festivalband, det gäller sedan överallt, hos alla arrangörer, under
hela Berättarfesten. Det kan köpas på Glimmingehus eller hos någon annan arrangör av Berättarfesten. Man kan betala kontant, med kort eller Swish.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus, 0727025990, glimmingehus@raa.se
www.raa.se/glimmingehus

FREDAG 28/6, KL. 19.00-20.40
Kiviks Bio, Kivik
Teaterföreställning: Venus Födelse

Venus Födelse är en berättelse av och med Lisa Parodi om obesvarad kärlek, ensamhet och konsten att älska. Klassisk mytologi vävs samman med dröm, dikt
och verklighet. Vi får följa en kvinnas inre resa och hennes färd till underjorden,
genom havets djup och upp till Österlens kust, med strävan att leva ett eget liv som
människa. Denna experimentella pjäs blandar sång och dans med konstfilmer och
skådespel, som rör sig mellan tid och rum.
Från 15 år.

Fika ingår i paus mellan akt I och akt II.
Pris: 180 kr, köpes på plats. Plus festivalband, om detta ej köpts innan. Betalning
sker via Swish eller kontanter.
Dörren står öppen 45 min innan föreställning.
Adress till Kiviks Bio: Ordensgatan 5, 277 30 Kivik - OBS! Parkering i hamnen!
Arrangör: Marosti Productions, Lisa Parodi, marostiproductions@gmail.com tel.
070 681 12 93
https://www.facebook.com/marostiproductions

FREDAG 28/6, KL 17.30 -19.00
Borrby – på gröningen bakom prästgården
Skymning vid prästakärret

Berättelser i skymningen. Allt tycks lugnt en sommarkväll bak kyrka och kyrkogård … eller? Kai Westergren och Lisbet Helmersson berättar. Vi vill gärna ha en
dialog med dig.
Inträde 20 kr (från 12 år) för festivalbandet. Du kan lösa det på plats eller visa
band du redan köpt. Kontant eller Swish.
Vill du ha med fikakorg så går det bra.
Vi samlas bakom kyrkan vid torget. Stolar finns. Vid dåligt väder flyttar vi in i
församlingshemmet strax bredvid.
Arrangör: Borrby Byalag
Lisbet Helmersson 0723-98 05 80
Ingen förbokning.
www.borrby.se, Facebook Borrby Byalag och Facebook Borrby Anslagstavlan.

LÖRDAG 29/6, KL. 13 – 16
Östra Tommarp
Museerna öppna

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa.
Arrangör: Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 72 01 660

LÖRDAG 29/6, KL 15-16.
Glimmingehus, Vallby (samling vid borgtrappan)
Väsen!

Under vandringen får vi veta vilka väsen kan man stöta på och var kan man stöta
på dem. Hur känner man igen dem och – kanske viktigast – hur ska man bete sig
när man träffar på dem…?
Vandringen leds av museilärare från Glimmingehus, tar max en timme och passar
för både barn och vuxna. Kläder efter väder! Ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år. Men
man måste ha ett festivalband, det gäller sedan överallt, hos alla arrangörer, under
hela Berättarfesten. Det kan köpas på Glimmingehus eller hos någon annan arrangör av Berättarfesten. Man kan betala kontant, med kort eller Swish.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus, 0727025990, glimmingehus@raa.se
www.raa.se/glimmingehus

LÖRDAG 29/6, KL. 15
Österlens museum, Simrishamn
Afternoon tea och skånska skratt

Te och skånska skratt under ledning av berättarna Helena Heyman, Henrik Bergkvist och Cecilia Granquist Dahmén.
Pris 100 kr + festivalband (inkl. te, scones och kakor). Festivalband finns att köpa
på plats.
Förbokas: osterlens.museum@simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Arrangör: Österlen Berättar
Kontakt: Helena Heyman, helena.heyman@telia.com

LÖRDAG 29/6, KL. 17
Österlens museum, Simrishamn
Stadsvandring för barn

Följ med museipedagog Veronica Jeppsson på en annorlunda vandring genom
Simrishamn och spana efter de väsen som sägs hålla till här. Efter stadsvandringen tovar vi egna väsen i Skrabban på Österlens museum. För barn.
Pris 40 kr för alla medvandrare + festivalband för vuxna. Festivalband finns att
köpa på plats. Ingen föranmälan.
Arrangör: Österlens Museum
Kontakt: Veronica Jeppsson, veronica.jeppsson@simrishamn.se eller 0414-81 96
70.

LÖRDAG 29/6, KL. 19
Österlens museum, Simrishamn
Bland Snapphanar och Slottsfruar

Välkommen till 1600-talet! Århundradet när Skåne blev svenskt väcks till liv med
ord och ton i denna humoristiska och stämningsfulla musik- och berättarföreställning med riksspelmansduon Dråm. Gruppen består av Anna Rynefors och
Erik Ask-Upmark på harpa, nyckelharpa, viola da gamba, historiska säckpipor
samt sång. Programmet sträcker sig från engelska lutsånger och country dances
till tyska reformationspsalmer och fransk högbarock. Och självklart får även de
svenska 1600-talspoeterna Lasse Lucidor och Lars Wivallius vara med på ett hörn.
Pris: 150 kr + festivalband. Kaffe och tilltugg ingår. Festivalband finns att köpa på
plats.
Förbokas: osterlens.museum@simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Arrangör: Österlens Museum
Kontakt: Lena Alebo, lena.alebo@simrishamn.se eller 0414-81 96 72.

SÖNDAG 30/6 KL. 10.00- CIRKA 11.30 (PLUS EFTERSITS)
Stenshuvud, Södra Mellby (samling vid Naturum)
Kulturella höjdpunkter på Stenshuvud

I samarbete med Kaffestugan Annorlunda guidar Kiviks Museum kring Stenshuvuds kulturella höjdpunkter, om människor, djur och skrönor från förr. Guide är
museichef, historiker Dafvid Hermansson. Följ med på en vandring i kulturens
tecken och avsluta med kulturell eftersits med räksmörgås och valfri dryck på
Kaffestugan Annorlunda.
Från 11 år. Kläder efter väder och rejäla skor. Lätt nivå på vandringen (c:a 3 km),
men tänk på att vi går över gärdsgårdar, stenar och vattendrag.
Pris: 195 kr/person, inkl. vandring och eftersits. Plus festivalband, om du ej köpt
detta innan. ENDAST KONTANT BETALNING! Uppe på Stenshuvud fungerar
Swish och kortläsare bara när de själva vill. Det går utmärkt att köpa biljett och
festivalband i förväg på Kiviks Museum och där betala med kort eller Swish.
Arrangör: Kiviks Museum i samarbete med Kaffestugan Annorlunda.
Boka plats i god tid på: info@kiviksmuseum.se eller 070-512 08 30
www.kiviksmuseum.se

SÖNDAG 30/6, KL. 10-14
Österlens museum, Simrishamn
Busstur: Sägner på Österlen

Turen tar oss med till de sägenomspunna platserna Stenshuvud, Kronovall, Baskemölla, Rörum, Glimmingehus och Branbostenen. Lena Alebo och Maria Heijbel guidar längs vägen och berättar sägner från de olika platserna. Stensogubben,
Branbokittan, snapphanar, milkaharar, pysslingar, kyrkogrimmen och gengångare förväntas korsa vår väg.
Pris: 250 kr + festivalband, medtag kaffekorg. Festivalband finns att köpa på plats.
Förbokas: osterlens.museum@simrishamn.se eller 0414-81 96 70.
Arrangör: Österlens Museum
Kontakt: Lena Alebo, lena.alebo@simrishamn.se eller 0414-81 96 72.

SÖNDAG 29/6, KL. 13 – 16
Östra Tommarp
Museerna öppna

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa.
Arrangör: Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 72 01 660

SÖNDAG 29/6, KL 15-16.
Glimmingehus, Vallby (samling vid borgtrappan)
Väsen!

Under vandringen får vi veta vilka väsen kan man stöta på och var kan man stöta
på dem. Hur känner man igen dem och – kanske viktigast – hur ska man bete sig
när man träffar på dem…?
Vandringen leds av museilärare från Glimmingehus, tar max en timme och passar
för både barn och vuxna. Kläder efter väder! Ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år. Men
man måste ha ett festivalband, det gäller sedan överallt, hos alla arrangörer, under
hela Berättarfesten. Det kan köpas på Glimmingehus eller hos någon annan arrangör av Berättarfesten. Man kan betala kontant, med kort eller Swish.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus, 0727025990, glimmingehus@raa.se
www.raa.se/glimmingehus

Ideella föreningen Österlen Berättar består av företag, föreningar och
privatpersoner, som alla har ett intresse för berättande i olika former.
I år arrangerar vi för fjärde gången Berättarfest på Österlen,
och hoppas på en lika härlig succé som tidigare år.
Du har väl laddat ner appen till mobilen?
Här hittar du berättelser från flera olika platser på Österlen.
Besök gärna vår hemsida www.osterlenberattar.nu
Där hittar du både information och hela Berättarfestens program.
ÖSTERLEN BERÄTTAR VERKAR FÖR:
- att levandegöra Österlens kulturhistoria för bofasta och besökare
- att bygga ordbroar mellan generationerna
- att sprida kunskap om berättandet som konstform och verktyg
Vill du bli medlem och anordna evenemang och aktiviteter,
eller bara är allmänt intresserad av berättarkonsten?
Medlemsavgiften för ett år är 100 kr för privatpersoner,
200 kr för föreningar och 500 kr för företag.
Vill du stödja oss och vår verksamhet,
sätt in valfritt belopp på bankgiro: 849-6747.
Kontakt:
Österlen Berättar
c/o Cecilia Granquist Dahmén
Oderbäcksvägen 11
272 94 Simrishamn
Tel: 070-373 88 05
E-post: info@ceciliagranquist.se
Hemsida: www.osterlenberattar.nu
Österlen Berättar finns på Facebook och Instagram

För fjärde året!

Skrönor, sägner och
sanna historier,
musikföreställningar
och vandringar

