DIREKT FRÅN HJÄRTAT: SANNA UPPLEVELSER, ANEKTDOTER,
PÅHITTADE SKRÖNOR OCH HISNANDE RÖVARHISTORIER

KUNGSÖRS
BERÄTTARFESTIVAL!

8-9 oktober 2021
Kungsör

8-9 oktober 2021

Fredagen den 8 oktober
Berättarfestivalen besöker Kung Karls skola och Misteln
och bjuder där på berättelser och fantasier.
Kl. 10-15 Kung Karls skola
Endast för elever och lärare, ej offentligt:
BERÄTTAR RAZZIA med Anders Holmberg,
Maria Arnadottir, Pelle Olsson och Björn Söderbäck.
Kl. 14.30-15.30 Äldreboendet Misteln
Endast för boende, ej offentligt: Irene Sangemark
sjunger och berättar om sin pappa.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA TILL:
Kl. 11-11.45 Biblioteket
RIM OCH RAMSOR med Maarit Hallström
Mer information och gratisbiljetter, Kungsörs bibliotek

Arrangör: Studiefrämjandet
Kl. 18-19.30 ABF-lokalen
Några Kungsörsbor överraskar
med egna berättelser.

Se även
sid. 4

Kvällen avslutas med berättarföreställningen,
“KÄRLEK, JÄVLAR I HELVETE”
- mustiga historier och kåserier där Pelle Olsson
berättar om vådan av att skriva och berätta offentligt
om den plats man själv bor på.
Fri entré. Fribiljett hämtas på biblioteket.
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8-9 oktober 2021

Lördagen den 9 oktober
Kl. 10-11 Biblioteket
Teater Tre ger föreställningen BO
Barnteater för de minsta, upp till 3 år
Mer information och gratisbiljetter, Kungsörs bibliotek
Arrangör: Biblioteket
Läs mer på
sid.5
Kl. 10-11 Bagarns
Magnus Wikholm och filmteamet berättar
om den i Kungsör inspelade filmen Raggarkungen.
Kl. 11-12 Kungsudden, Vasakällaren
ETT MISSFÖRSTÅND, ERS MAJESTÄT
Arbogateatern framför en nyskriven pjäs
om Karl XI, hans drottning Ulrika Eleonora och
konstnären Klöcker Ehrenstrahl.

sid.6

Kl. 13-ca 14.30 Villa Wingarhed
KOMMER NI IHÅG...? Anders Holmberg

sid.7

Kl. 15.30-16.30 Kungsudden, Vasakällaren
MARIA JOHANSDOTTER Musikteater Unna

sid. 8

Kl. 17-18 Thor Modéen Teatern
JAKTEN PÅ DEN RÖDA TRÅDEN...
Anders Holmberg och Maria Arnadottir

sid. 9

NÅGRA MEDVERKANDE BERÄTTARE

sid. 10-11

Arrangör är Kungsörs film- & teaterförening.
Gäller alla programpunkter där inte något annan uppges.
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Foto: Olle Johansson

Pelle Olsson

Kärlek, jävlar i helvete
Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Fredagen den 8 oktober
kl. 18 - 19.30
ABF-lokalen
Entré fri. Fribiljett hämtas på biblioteket.

Några Kungsörsbor överraskar med egna berättelser.
Kvällen avslutas med berättarföreställningen:
“KÄRLEK, JÄVLAR I HELVETE”- mustiga historier och kåserier där
Pelle Olsson berättar om vådan av att skriva och berätta offentligt om
den plats man själv bor på.
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Om filmen Raggarkungen
Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Lördagen den 9 oktober
kl. 10-11
Bagarns
Entré fri. För alla som besöker butiken/serveringen
under den aktuella tiden.

Magnus Wikholm och filmteamet presenterar några sketcher och
berättar om långfilmen ”Raggarkungen” som just nu spelas in i
Kungsör.
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ARBOGATEATERN

Ett missförstånd, ers Majestät
-fira 1600-tals jul med Karl XI och hans familj.

Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Lördagen den 9 oktober
kl. 11-12
Kungsudden, Vasakällaren
Entré fri. Fribiljett hämtas på biblioteket.

Karl XI och Ulrika Eleonora firar jul tillsammans. Det är deras första
jul som nygifta och i drottningens mage växer det en ny tronarvinge.
Det ska bli den perfekta julen, om bara inte kungen glömt säga att
svärmor också kommer...
Handlingen utspelar sig i Karl XI:s älskade Kungsör.
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Anders Holmberg

Kommer ni ihåg...?

En interaktiv workshop om minnen
Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Lördagen den 9 oktober
kl. 13-ca 14.30
Villa Wingarhed
Entré fri. Fribiljett hämtas på biblioteket.

Anders Holmberg leder en kort workshop med publiken och låter
dem sedan få ta över scenen. Berättelser är som att skaffa sig nya
minnen. I min värld är dessa berättelser till och med mer verkliga än
mina verkliga minnen…
Så Anders håller med Johan Cullberg – ” Det är aldrig för sent att skaffa
sig en lycklig barndom”.
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Musikteater Unna

med Johan Theodorsson och Anders Peev
Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Lördagen den 9 oktober
kl. 15.30-16.30
Kungsudden, Vasakällaren
Entré fri. Fribiljett hämtas på biblioteket.

I en omvälvande historia om passion, svek och dödlig vänskap får
vi följa nyckelharpspelaren Maria Johansdotter som lever sitt liv
som Magnus Johansson i Karl XII:s Sverige.
En berättelse om en transpersons livsöde i Karl XII:s Sverige.
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Anders Holmberg & Maria Arnadottir

Jakten på en röda tråden...
Datum:
Tid:
Plats:
Biljetter:

Lördagen den 9 oktober
kl. 17-18
Thor Modéen Teatern
Entré fri. Fribiljett hämtas på biblioteket.

Anders och Maria berättar och gestaltar historier från när och fjärran.
Komik och allvar, skratt och eftertanke, mycket publikkontakt och en
hel del improvisation.

9

Några av våra berättare
Maria
Arnadottir
Kan ses i “Jakten på den röda
tråden...”, Thor Modéen Teatern
lördag kl.17.

Maria Arnadottir är skådespelerska och berättare. Hon är utbildad vid
Teaterhögskolan i Malmö och har varit anställd på bl. a. Malmö Stadsteater, Nya Skånska Teatern, Moomsteatern, Örebro Länsteater och
Västanå teater. Hon har även arbetad internationellt, bl. a. i Finland,
Island, Danmark och Polen.
Maria har de senaste åren turnerad med sina egna berättarföreställningar runtom i landet och har skrivit och iscensatt tre föreställningar
som nu spelats över 150 gånger sammanlagt. Hon håller även kurser
i ”Konsten att berätta”, både för professionella berättare och nybörjare.

Anders
Holmberg
Kan ses i “Kommer ni ihåg...?”
Villa Wingarhed, lördag kl.13
samt i “Jakten på den röda
tråden...”, Thor Modéen Teatern,
lördag kl.17.
Anders Holmberg har en bakgrund i teatervärlden. Som processledare
har han lett flera stora förändringsprocesser med inriktning på inflytandeoch delaktighets frågor. Anders har arbetat med muntligt berättande sedan
90-talet, både som pedagog, arrangör och scenberättare. Han blev svensk
mästare i muntligt berättande 2017 och 2018.
Nu arbetar han på Sjöviks Folkhögskola med distanskursen” Berättandets hemligheter” där han lär ut konsten att fånga en publik.
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Några av våra berättare
Pelle
Olsson
Berättar i ABF-lokalen
på fredag kl. 18

Foto: Olle Johansson

Pelle Olsson är muntlig berättare och författare till ett tjugotal böcker.
Han skriver romaner, novellsamlingar och facklitteratur. Tre gånger
har han vunnit SM i BerättarSlam och två gånger har han blivit nordisk
mästare.
I övrigt är han en av grundarna till Berättarnätet Öst som bland annat
arrangerat Berättarnas torg i Gamla stan i Stockholm varje sommar
sedan 2003. Pelle är också skrivarlärare och har varit ledare för många
berättarkurser under årens lopp. Han är även en ständigt återkommande
gästartist på berättarfestivalen i Ljungby.

Björn
Söderbäck
Är en av de berättare som
besöker Kung Karls skola
på fredagen.
Foto: Axel Pettersson, eget arbete
Wikipedia

Björn Söderbäck är skådespelare, berättare och dramapedagog. I början av 70-talet startade han gruppen Blandskog som gick in i Sprattelgubbarna som blev till Västanå Teater, där han än idag arbetar med de
stora sommarproduktionerna. Björn har ett berättararv att förvalta. Hans
mormor Elsa Olenius var en sagoberätterska av guds nåde och hennes
bästa vän, Astrid Lindgren, stod nära familjen.
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KUNGSÖRS
BERÄTTARFESTIVAL
8-9 oktober 2021

TACK TILL ALLA SPONSORER
SOM GJORT ALLT DETTA MÖJLIGT

Kungsör
Kungsör

Kungsör
Och ett stort tack till Maria Arnadottir
som varit mentor för arbetet med
Kungsörs Berättarfestival!

TACK!
Entré: Fribiljetter till nästan alla
evenemang hämtas på biblioteket.
Läs mer vid respektive programpunkt.

