BROTT OCH ANNAT ELÄNDE är temat för årets berättarfest!

Lyssna till skrönor, sägner och sanna eller nästan sanna berättelser!
Följ med på berättarvandringar!
Välkomna till årets berättarfest torsdag 25 juni – söndag 28 juni 2020!

I år följer vi extra noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Detta kan, med kort varsel, medföra ändringar av programpunkterna.

Torsdag 25/6
Invigning av Berättarfest Österlen 2020
25/6 kl 18.00 – 20.00

Österlens museums trädgård

För femte året i rad öppnar nu Berättarfest på Österlen. Invigningstalare är
Ewa Gun Westford, kommunikationsansvarig för polisen i Skåne. Invigningen
innehåller också presentation av programmet samt mingel och försäljning av
festivalband. Under kvällen kommer också författaren Annika Anderbark att
medverka och berätta en historia om häxor i Hammenhög samt signera sin
bok ”Oväsen i Älvdalen”.
Festivalband finns att köpa på Österlens museum. Band behövs för samtliga
punkter i programmet och kostar 20 kronor.
Österlen Berättar i samarbete med Österlens museum
Föranmälan till osterlens.museum@simrishamn.se
Kontaktperson Diana Olsson, diana.olsson65@gmail.com
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sitter på behörigt
avstånd från varandra.

Fredag 26/6
Lunchberättelser under blodboken
26/6 kl 11.30-12.30

Under blodboken i Bergengrenska trädgården i Simrishamn

Berättare från Österlen berättar bjuder på historier med årets tema Brott och
annat elände. Tag gärna med egen lunch!
Festivalband gäller, finns att köpa på Österlens museum. Eller betala med
swish på plats 123 115 77 34. Bandet gäller för alla evenemang inom
Berättarfest på Österlen 2020, pris 20 kr.
Österlen Berättar, Cecilia Granquist Dahmén, info@ceciliagranquist.se
För att delta krävs anmälan till osterlens.museum@simrishamn.se.
Max 40 personer.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sitter på behörigt
avstånd från varandra.

Fredag 26/6
Museerna öppna - skolmuseum
26/6 kl 13-16

Östra Tommarp

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa. (20 kr)
Arrangör. Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 7201 660

Brott (och annat elände) på Baske
26/6, KL. 14.00

Tjörnedala, Baskemölla

Baskemölla är en stillsam liten by, men har det alltid varit så? Du får träffa
Baskebor som har minnen från förr och som kan berätta vad som hände.
Kanske du själv har en egen berättelse. 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
Vi följer Folkhälsomyndighetens beslut och sitter på behörigt avstånd från
varandra och kommer att hålla oss utomhus om så är nödvändigt.

Medeltida brott och medeltida elände
Datum: 26/6 kl 15-16

På Glimmingehus kan du lyssna till berättelser om medeltidens brott
och straff. Begick riddare Jens på Glimmingehus något brott mot abboten i
Bäckaskogs kloster? Hur användes egentligen skamstocken på borggården?
Har någon suttit fängslad på Glimmingehus? Detta är några av frågorna som
ni förhoppningsvis får besvarade.
Plats: Glimmingehus, både ute och inne. Kläder efter väder, ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70 kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år.
Men man måste ha ett festivalband (20 kr), 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 swisha.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus. Mobil 072-702 59 90. E-post: glimmingehus@raa.se

Lördag 27/6
Museerna öppna - skolmuseum
27/6 kl 13-16

Östra Tommarp

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa. (20 kr)
Arrangör. Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 7201 660

Medeltida brott och medeltida elände
Datum: 27/6 kl 15-16

På Glimmingehus kan du lyssna till berättelser om medeltidens brott
och straff. Begick riddare Jens på Glimmingehus något brott mot abboten i
Bäckaskogs kloster? Hur användes egentligen skamstocken på borggården?
Har någon suttit fängslad på Glimmingehus? Detta är några av frågorna som
ni förhoppningsvis får besvarade.
Plats: Glimmingehus, både ute och inne. 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 (20 kr). Detta 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 swisha.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus. Mobil: 072-702 59 90. E-post: glimmingehus@raa.se

Eländesvandring i Simrishamn
27/6 kl 17-18.30

Österlens museum

Med berättelser om fattigdom, farsoter, brott och krig speglar vi stadens
olika århundraden från medeltiden och framåt. Vandringen leds av
museichef Lena Alebo och skådespelaren Cecilia Granquist Dahmén.
För deltagande krävs anmälan på osterlens.museum@simrishamn.se.
Max 20 personer
Pris 120 kr
Samling i trädgården på Österlens muséeum.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vandrar på behörigt
avstånd från varandra.

Lördag 27/6
Himska berättelser i skymningen.
27/6 kl 20.00

Österlens museums trädgård

Österlen Berättar bjuder in till en berättarkväll om brott, farsoter och annat
elände.
Har du själv kanske en ”himsk” berättelse att bjuda på?
Vi samlas ute i museiträdgården.
Pris: Festivalband ( 20 kr) gäller och finns att köpa på Österlens museum, eller
med swish på plats. Bandet gäller för alla evenemang inom Berättarfest på
Österlen 2020.
Arrangör: Österlen Berättar i samarbete med Österlens museum.
Kontakt: Cecilia Granquist Dahmén, info@ceciliagranquist.se.
För deltagande krävs anmälan på osterlens.museum@simrishamn.se.
Max 40 personer
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sitter på behörigt
avstånd från varandra.

Söndag 28/6
Museerna öppna - skolmuseum
28/6 kl 13-16

Östra Tommarp

Allmän visning, kaffeservering. Festivalband finns att köpa, 20 kr
Arrangör. Hembygdskretsen Tumathorp.
Kontakt: HK.tumathorp@gmail.com eller 070 7201 660

Borgvandring - till Kiviksbygdens historiska försvar
28 juni kl. 13.00 - 16.00.

Ravlunda, Vitaby och Södra Mellby har vardera en historisk borg! Vi

gör en utfärd till dem alla tre och de olika tidsepoker de representerar, där vi
berättar om brott, krig och annat elände.
C:a 3 timmar. Från 11 år. Bil och kläder efter väder.
Boka plats på info@kiviksmuseum.se
Läs våra bokningsregler på https://www.kiviksmuseum.se/bokningsbart/
Start vid Kiviks Museum kl. 13.00.
Pris inkl. fika och museientré 180 kr vuxen, 90 kr ungdom
Festivalband krävs (20 kr), kan köpas på Kiviks museum
Arrangör Kiviks Museum
Kontaktperson Dafvid Hermansson, tel. 070-512 08 30 info@kiviksmuseum.se

Eländesvandring i Simrishamn
28/6 kl 14-15.30

Österlens museum

Med berättelser om fattigdom, farsoter, bråk, brott och krig speglar vi
stadens olika århundraden från medeltiden och framåt. Vandringen leds av
museichef Lena Alebo och skådespelaren Cecilia Granquist Dahmén.
Pris:120 kr
Festivalband krävs (20 kr)
För deltagande krävs anmälan på osterlens.museum@simrishamn.se.
Max 20 personer
Samling i trädgården på Österlens muséeum.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vandrar på behörigt
avstånd från varandra.

Söndag 28/6
Medeltida brott och medeltida elände
28/6 kl 15-16

På Glimmingehus kan du lyssna till berättelser om medeltidens brott
och straff. Begick riddare Jens på Glimmingehus något brott mot abboten i
Bäckaskogs kloster? Hur användes egentligen skamstocken på borggården?
Har någon suttit fängslad på Glimmingehus? Detta är några av frågorna som
ni förhoppningsvis får besvarade….
Plats: Glimmingehus, både ute och inne. Kläder efter väder, ingen förbokning.
Pris: Ingår i entrén som är 70 kr för vuxna och gratis för barn upp till 18 år.
Men man måste ha ett festivalband (20 kr). Detta 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 swisha.
Arrangör är Glimmingehus och kontaktperson är Jan Olofsson.
Kontakt: Glimmingehus. Mobil: 072-702 59 90. E-post: glimmingehus@raa.se

Five o`Clock must.
28/6 17.00 – 18.00

Österlens museums trädgård.
Kaka och mustiga berättelser! Har du själv kanske en historia att berätta… ?
Pris: 80 kr och festivalband (20 kr), för berättelser, äpplemust och kaka.
Betalning sker på Österlens museum eller swish 123 115 77 34 på plats.
Arrangör: Österlen Berättar i samarbete med Österlens museum.
Kontakt: helena.heyman@telia.com
För deltagande krävs anmälan på osterlens.museum@simrishamn.se.
Max 40 personer.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och sitter på behörigt
avstånd från varandra.

I år följer vi extra noggrant Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Detta kan, med kort varsel, medföra ändringar av programpunkterna.
Festivalband
Alla som önskar delta på en programpunkt behöver ett festivalband. Banden kostar
20 kr per person. Barn under 12 år behöver inget band. Festivalbandet ger dig gratis
entré till flera programpunkter. Band kan köpas på Österlens museum i Simrishamn
från och med den 25/6, samt i samband med föreställningar/evenemang.
Österlen Berättar är en ideell förening vars syfte är:
• Att bedriva en verksamhet som skapar intresse för, utvecklar och ökar kunskapen
om det muntliga berättandet på Österlen
• Att fungera som kontaktnät för muntliga berättare på Österlen
• Att verka för att det anordnas berättararrangemang där Österlen Berättar
medverkar
Vill du bli medlem?
Medlemsavgiften är 100 kr per år för privatpersoner.
Vi har medlemsmöten två gånger per år och berättarkvällar fyra gånger per år där
man som medlem är hjärtligt välkommen att delta.
Medlemsavgiften kan betalas till bankgiro 849-6747 eller på swish 123 115 77 34.
Ange ditt namn så vi vet vem som vill bli medlem.
Du kan också stödja vår verksamhet utan att bli medlem, sätt in valfritt belopp på
bankgiro 849-6747.
Kontakt
Österlen Berättar
c/o Diana Olsson
diana.olsson65@gmail.com
hemsida www.osterlenberattar.nu

