Nätverket Luckan:
NYLAND
Luckan i Helsingfors
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors
Tfn 050 521 0080, e-post: info@luckan.fi
Luckan i Borgå
Biskopsgatan 28, 06100 Borgå
Tfn (019) 582 002, e-post: luckan@grand.fi
Luckan i Kyrkslätt
Stationsvägen 3, 02400 Kyrkslätt
Tfn (09) 296 3830, e-post: kyrkslatt@luckan.fi
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Luckan i Raseborg
Torggatan 3 (Tryckis-huset), 10300 Karis
Tfn 044 017 0176, e-post: raseborg@luckan.fi

Komma igång som

ORDfördelare
i Svenskfinland

– praktiska tips –

ÅBOLAND
Luckan i Åbo
Auragatan 1 B (Svenska gården), 20100 Åbo
Tfn (02) 233 1986, e-post: abo@luckan.fi
Luckan i Kimito
Engelsbyvägen 8 (Villa Lande), 25700 Kimito
Tfn 044 726 0170, e-post: kimitoon@luckan.fi
ÖSTERBOTTEN
Luckan i Karleby
Storgatan 3 (stadsbiblioteket), 67100 Karleby
Tfn 050 347 0527, e-post: karleby@luckan.fi
Luckan i Sydösterbotten (Kristinestad, Närpes, Kaskö)
Sjögatan 8, 64100 Kristinestad
Tfn 044 750 3231, e-post: sydosterbotten@luckan.fi
BIRKALAND
Luckan i Tammerfors
Otavalangatan 9, 33100 Tammerfors
Tfn 044 206 4703, e-post: tammerfors@luckan.fi

Frågor?
SYDKUSTENS
LANDSKAPSFÖRBUND:
Kristin Mattsson
kristin.mattsson@sydkusten.fi
Tfn 044 544 3348
SFV:
Ann-Sofi Backgren
ann-sofi.backgren@sfv.fi
Tfn 050 522 2642
KULTURÖSTERBOTTEN:
Carola Harmaakivi
carola.harmaakivi
@kulturosterbotten.fi
Tfn 050 347 0522
Sydkustens landskapsförbund r.f.
KulturÖsterbotten / SÖFUK
Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV)

www.sydkusten.fi │www.kulturosterbotten.fi │ www.sfv.fi

Länktips:

Boktips:

Att ordna ett berättarcafé – några råd på vägen

Allra först: Anslut dig till den finlandssvenska Facebook-gruppen Storytelling i Svenskfinland! I gruppen får
du värdefull information, praktiska
tips och ett starkt stöd av ett brett berättarnätverk!

Pelle Olsson & Göran Palm:

Var kan jag hålla ett berättarcafé?

Berättarkafé
– allt du behöver veta

Välj en lokal som är lättillgänglig, ett ställe där du också kan duka upp kaffe och
dopp. Kanske du kan samarbeta med Luckan på din ort (se kontaktuppgifter på
bakpärmen)? Om inte, pröva med arbis eller biblioteket! Och varför inte samarbeta
med den lokala bokhandeln? Andra som ofta förfogar över lämpliga lokaler är t.ex.
hembygds- och ungdomsföreningarna. – Pröva dig fram!

Internet erbjuder mängder med fina
resurser och tips för dig som jobbar
med berättarcaféer! Googla gärna
runt på nätet och se vad du hittar!
Du kan använda sökord såsom ”berättarkonst”, ”berättelser”, ”berättarcafé”, ”muntligt berättande” eller
”storytelling” – kanske i kombination
med sökord såsom ”inspiration”.
Det rikssvenska berättarkompaniet
Fabula har en mångsidig och intressant webbsida: www.storytelling.se.
Där hittar du bl.a. länkar till en mängd
olika berättelse- och inspirationskällor: www.storytelling.se/sv/lankar.
Fina resurser och tips hittar du också
på en annan rikssvensk sajt, Berättarverkstan: www.berattarverkstan.
se. Se även Berättarverkstans prima
kortkurs i att komma igång som berättare: www.berattarverkstan.se/
kortkurs.htm!
Britten Tim Sheppard erbjuder en
stor mängd storytelling-resurser på
sin webbsida (på engelska):
www.timsheppard.co.uk/story/

Boken diskuterar det muntliga berättandets ofta förbisedda roll i kulturlivet och ger en stor mängd exempel
på vad som kan hända när publiken
frivilligt låter sig omskolas till medverkande. Boken avslutas med ett
antal handfasta råd till hugade berättarkaféarrangörer.

Var informerar jag om berättarcaféet?
Samarbeta med den instans som står för lokalen – de är ofta vana evenemangsarrangörer och känner bra till olika informationskanaler! De kan kanske också tipsa
om hur du bäst når just din målgrupp.
I din informationstext, skriv gärna ”Kom med och berätta – och lyssna på andras
berättelser!” Välj också gärna ett tema för ditt berättarcafé! Temat blir då det ni alla
samlas kring med era berättelser.

Hur lägger jag upp programmet?
Hälsa deltagarna välkomna och slå an en förtrolig, avslappnad ton. Det är viktigt
att stämningen i gruppen är lugn. Låt alla presentera sig och slå sig till ro. Ge sedan
gärna deltagarna instruktioner angående längden på berättelserna (t.ex. högst fem
eller tio minuter).

SFV:s regionala ombud
NYLAND
Sebastian Gripenberg
E-post: sebastian.gripenberg@sfv.fi
Tfn 050 441 0818
ÅBOLAND
Beatrice Östman
E-post: beatrice.ostman@sfv.fi
Tfn 040 502 6026
ÖSTERBOTTEN
Anna-Karin Öhman
E-post: anna-karin.ohman@sfv.fi
Tfn 050 342 1890

Om du vill banda in berättelserna, upplys deltagarna om det på förhand! Berätta
också orsaken.
Vidtala ett par personer på förhand och ge dem i uppdrag att starta upp berättandet, att så att säga värma upp deltagarna med egna berättelser!
Var uppmärksam på vad som händer bland deltagarna under berättandet! Är det
någon som nickar instämmande eller viskar något till bordsgrannen? Ta i så fall
upp tråden och säg t.ex.: ”Jag ser att du känner igen dig...” eller ”Du verkar ha ett
minne kring det här – vill du berätta om det?”

Hur kan jag få penningbidrag för berättarcaféet?
Svenska folkskolans vänner r.f. (SFV) förmedlar statsbidrag för bl.a. studiecirklar.
Kontakta SFV:s ombud i din region (se kontaktuppgifter till vänster)!

