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Öra till öra
Hjärta till hjärta
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13–16 JUNI 2019

BERÄTTELSER - MUSIK - WORKSHOP- SEMINARIER

VÄLKOMMEN TILL
LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL
OCH MUSIK I SAGOBYGD!
©anita austvika

Ljungby berättarfestival fyller 30 år! Vi smakar på orden, 30 år, det är
nästan svindlande! För vår inre syn passerar fantastiska föreställningar
som gjorts på festivalen genom åren… Vi minns berättande i stenbrott,
på flotte, i vattentorn, i affär och i skogen. Vi hör tonerna av visor,
kulning och ballader, vi hör samiska, romska och swahili och vi minns
häpna, förvånade och glada Mickelspristagare. Vi ryser ännu av ruggiga
spökberättelser, skrattar åt fräcka vitsar och njuter av underbara epos
men framförallt minns vi alla möten! Möten med artister – lokala,
nationella och internationella som kommit till Ljungby för att berätta,
föreläsa, sjunga, jonglera eller dansa. Artister som aldrig har tvekat en
sekund att ge vår publik ett oförglömligt minne.

TACK TILL DIG!

Det som slår allt, är mötet med vår kära publik! Det är så fantastiskt
roligt att träffa er varje år. Vissa av er är stammisar, andra nya
bekantskaper men oavsett så möts vi i den glädje som Ljungby
Berättarfestival och Musik i Sagobygd frambringar. Vi sänder ett stort
TACK till alla er som en gång startade festivalen. TACK alla ni som
kommit till oss genom åren och TACK för att just du kommer
i år! Vi hoppas att ni detta jubileumsår ska få möta några av era favoriter i repris och upptäcka nya artister!
VI ÖNSKAR DIG VARMT VÄLKOMMEN TILL LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL
OCH MUSIK I SAGOBYGD!
MEG NÖMGÅRD VERKSAMHETSCHEF SAGOBYGDEN
ULRIKA GUNNARSSON PRODUCENT MUSIK I SYD

INNEHÅLL

©sagobygden

2019 är ett historiskt år för Sagobygden. Vi började
året med att bjuda in till öppet hus för att fira vår Unescoutnämning. Därpå firade vi Sagomuseet 20 år med att inviga
de nya berättarrummen Skapa en saga och Skogen. Passa på
att besöka dem – fri entré för alla festivalbesökare!

UNESCO

FN-organet Unesco arbetar bl.a. för att trygga det immateriella kulturarvet. Med det immateriella kulturarvet menas
det kulturarv som handlar om levande traditioner. Ett
exempel på ett sådant kulturarv är det muntliga berättandet. 2011 ratificerade Sverige Unescos konvention om
tryggandet av det immateriella kulturarvet. I mars 2017
nominerade Sveriges regering verksamheten Sagobygden
till Unescos register över goda metodiska exempel på hur
man kan arbeta för att trygga det immateriella kulturarvet.
I november 2018 fick vi det glädjande beskedet att Sagobygden blivit upptaget i detta register. Sagobygden är den
enda organisationen i Sverige – och det tjugonde i världen
att premieras i Unescos register över goda metodiska
exempel. Det är vi väldigt stolta och glada över!
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BRA ATT VETA
FESTIVALCENTRUM MED RECEPTION

VÅRT NYA BILJETTSYSTEM
I år kan du för första gången köpa ett festivalpass som
ger dig tillträde till nästan alla programpunkter. Till ett
otroligt bra pris kommer du att kunna uppleva mycket
mer av festivalens breda utbud.
Du kan välja på följande pass:
Fredag:

300:-

Lördag:

300:-

Söndag: 250:Tredagarspass: 700:- (fre, lör, sön)
Hela festivalen: 800:- (inkluderar invigningen)
Passen är individuella och kan inte delas av flera personer.
För att lösa festivalpass går du in på

biljettkiosken.se/berattarfestivalen
I Biljettkiosken ska du välja typ av pass. Observera att
du även ska välja de programpunkter som du vill gå på
för att försäkra dig om en plats.
Följ noggrant instruktionerna på sidan.
När du har bokat pass får du ett mail med en rabattkod
på den mejlade bekräftelsen. Den använder du vid
bokning av lösbiljetter till de föreställningar som inte
ingår i passet.
Observera att rabattkoden endast gäller
de dagar ditt pass är giltigt.
Ett fåtal programpunkter är undantagna från passen.
Det gäller kurser, seminarier och föreställingar där
mat ingår.
Med pass köper du dessa biljetter till ett förmånligare
pris med din rabattkod.
Skulle du senare ändra dig och vill avboka en föreställning
så kontaktar du support@biljettkiosken.se.
Önskar du gå på en programpunkt, till vilken du inte
bokat biljett, så kan du köa utanför föreställningen.
Du släpps då in i mån av plats.
På biljettkiosken.se/berattarfestivalen kommer du
också att kunna köpa ett mindre antal separata biljetter
till föreställningarna. Priset för enskilda biljetter redovisas
tydligt i programmet.

Sagomuseet med trädgård är festivalens mötesplats.
Hit är du alltid välkommen, när du har tid över, vill fixa med
biljetter, undrar över något eller kolla in om det bjuds på
några överraskningar.
TIPS! Fredag kl. 15.15. Vi firar 30 år med bubbel och mingel.

FESTIVALRECEPTIONEN HAR ÖPPET:
TORSDAG–LÖRDAG: 09.00–17.30 SÖNDAG: 09.00–14.00

MEDLEMSKAP I BERÄTTARNÄTET KRONOBERG

I verksamheten Sagobygden ingår bl. a. Ljungby Berättarfestival,
Sagomuseet och Sägenplatserna som drivs av den ideella föreningen
Berättarnätet Kronoberg. Som medlem får du intressanta erbjudanden
och senaste nytt om vad som är på gång.
Kontakta oss så berättar vi mer: kontakt@sagobygden.se,
0372-148 55 eller besök oss direkt på Sagomuseet.

EN FESTIVAL FÖR ALLA!

Till vår festival är alla välkomna! Om du behöver någon anpassning för
att kunna ta del av en programpunkt, kontakta Sagomuseets reception.
De programpunkter som syntolkas markeras i programmet
med denna symbol. Vill du ha syntolkning utöver det som
står i programmet; kontakta receptionen.
I flera av festivalens lokaler finns hörselslinga. Se karta sid. 9.
Önskar du hörselslinga på annan plats, kontakta receptionen.
Handikapptoalett finns på Gamla Torg, Garvaren, Grand,
och Hotel Terraza. Se karta sid. 9.

KONTAKT

LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL

Sagobygden och Sagomuseet tel. 0372-148 55
kontakt@ljungbyberattarfestival.se
ljungbyberattarfestival.se
sagobygden.se

MUSIK I SAGOBYGD

Ulrika Gunnarsson tel. 070-920 58 19
ulrika.gunnarsson@musikisyd.se
musikisyd.se

För att gå på barnföreställningar behöver barn och medföljande inte festivalpass. Flera programpunkter för barn
har fri entré och på några barnföreställningar betalar barn
och medföljande vuxen 50:- per person i entré. Dessa
kan köpas på Biljettkiosken och vid dörren om det inte är
slutsålt.
På barnföreställningar släpps vuxna med pass in
i mån av plats.
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TORSDAG 13 JUNI

FREDAG 14 JUNI

•T 9.00–16.00 ORAL STORYTELLING TRADITION
– INTRODUCTION TO THE LAND OF LEGENDS SEMINARIUM

•F 8.30–15.00 ORAL STORYTELLING TRADITION
– FROM KENYA TO HÄLSINGLAND SEMINARIUM

Seminariet är på engelska./The seminar will be held in English.

Seminariet är på engelska./The seminar will be held in English.

During this two-day seminar, folklorists, scholars, radio producers and storytellers will
explore and share different ways to work with oral storytelling tradition. Day one will
focus on the Land of Legends. Join us for a tour to the legendary places. Get a guided
tour at the Museum of Legends and listen to interesting lectures on how we work to
safeguard the Intangible Cultural Heritage. Participants: Meg Nömgård, Anna Blomster,

During the second day of the seminar Oral Storytelling Tradition, we are proud to present a discourse of
various topics from the international oral storytelling
tradition. Join us for an inspiring day where our
invited guests share their examples on how they work
with oral storytelling material today. Participants:
Bengt af Klintberg, Prisca Naambome Yenzie, Fredrik
Skott, Jamie Tehrani, Tora Wall and Grace Wangari.

Peter Albinson, Tine Winther and Ola Hemström.
For more information, please visit ljungbyberattarfestival.se
DAG/DAY
Plats/Location: Garvaren Sal Strålfors
ONE
Entré/Admission: € 95/day, € 152 for both days.
To register, contact the Museum of Legends, 0372-14855
or Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Ingår ej i pass. Not included in the Festival pass program.

INVIGNING!

For more information, please visit
DAG/DAY
ljungbyberattarfestival.se
TWO
Plats/Location: Garvaren Sal Strålfors
Entré/Admission: € 95/day, € 152 for both days.
To register, contact the Museum of Legends,
0372-14855 or Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Ingår ej i pass.
Not included in the Festival pass program.

•F 9.00–12.00 ANTONIO ROCHA
– HIDDEN GEMS – DOLDA PÄRLOR WORKSHOP

©gaelle marcel

Workshopen är på engelska./The workshop will be held in English.
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A treasure called Transitions – the moments in a
story where we move from one thought to another
– are hidden gems tucked away in a story well told.
Whether you’re a beginner or a professional teller,
learning to master these moments will give your
stories extra polish and finesse. This workshop will
teach you how to identify and develop the transitions
within your stories by practicing techniques with voice, body language and gesture. Antonio Rocha will
give you lots of tools and insights from his 30-pluscareer as a solo performer and storyteller.
Plats: Garvaren Sal Ljungberg
Pris: 400:Bokas på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Ingår ej i pass.

•F 9.00–12.00 SLAKA BALLADFORUM
– EN SÅNG, EN SAGA, ETT PARTYTRICK
– DANSA OCH SJUNG MEDELTIDA BALLADER
WORKSHOP

Två steg framåt, ett bakåt! Dansen ringlar till tidlösa, berättande ballader som vi sjunger tillsammans.
Välkommen in i balladernas värld och lär dig att vara
försångare, berättare och omkvädessångare. Du får
också tips på hur man lär sig memorera den långa,
starka texten.

•T 19.00–21.00
INVIGNINGSAFTON PÅ GRAND

Festivalen invigs med ett dignande smörgåsbord av artister, berättelser och musik.
Här får du möjlighet att skaffa dig en bild av årets breda festivalutbud.
Gamla favoriter från 30 år av festivaler blandas med nya artister. Lyssna till musik och
berättelser från olika delar av världen. I pausen öppnar festivalbaren.
Mickelpriset delas ut.
På scenen står Svend-Erik Engh, Alice Fernbank, Neil Sutcliffe, Antonio Rocha,
Gabriella Stenberg Wieser, Slaka Balladforum, Grace Wangari, Elisabeth Heilmann
Blind och Anders Holmberg. Konferencierer är Meg Nömgård och Ulrika Gunnarsson.

Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 200:Bokas på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
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Plats: Garvaren Sal Sohlberg
Pris: 400:Bokas på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Ingår ej i pass.

•F 10.00 SIW SVENSSON
– SAGANS UNDERBARA VÄRLD
För alla från 3 år. Se sid. 14.

•F 12.00 BERÄTTARGUIDNING PÅ SAGOMUSEET

För alla åldrar. Ett besök på Sagomuseet är ett måste.
Här stiger stor som liten in i folktrons och berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide. I år har
vi en helt ny del i museet med tema skogen.
Plats: Sagomuseet
Entré: Pass
Pris utan pass: Barn 30:- Vuxna 70:-

OM INGET ANNAT ANGES ÄR VUXENFÖRESTÄLLNINGAR CA. 40 MIN. BARNFÖRESTÄLLNINGAR CA. 25 MIN.

•F 13.00 ANNA FÄLT
– THE NORDIC VOICE

Anna Fälts á cappella solo konsert är en
blandning av olika finsk-ugriska och skandinaviska traditioner samt eget nyskrivet
material i vaggvisor, vallmusik, magiska
besvärjelser och alla tänkbara sätt som en
människa kan använda sin röst på! Denna
konsert är en hyllning till människorösten,
ett unikt tillfälle att höra hela spektrumet av
sångstilar, klanger och läten!

Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 13.00 MONIKA ERIKSSON
– DRAKAR, MONSTER OCH EN
OCH ANNAN PRINSESSA
För alla från 6 år. Se sid. 14.

•F 13.15 MIKAEL ÖBERG
– VÄINÄMÖINENS ÄVENTYR

En föreställning som innehåller valda delar
ur Finlands stora nationalepos Kalevala.
Bered er på starka känslor, mystiska världar
och nordisk magi.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 13.30-15.00 THOMAS ANDERSSON
– OM MITT SÄTT ATT BERÄTTA

I uppbyggandet av sina berättarföreställningar märker Thomas ett mönster; han närmar
sig alltid sina idoler – många av dem födda i
ett fattigt Sverige vid förra sekelskiftet. Med
stor beundran för dessa oslagbara berättare
spekulerar Thomas i hemligheten bakom
100 år av framgång.

Plats: Garvaren Sal Ljungberg
Entré: Pass
Pris: utan pass 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 13.45 PER GUSTAVSSON OCH
KJELL SUNDBERG – DEN NYA
UTSTÄLLNINGEN PÅ SAGOMUSEET

Kjell Sundberg, Mia Einarsdotter och
Per Gustavsson stod för den konstnärliga
utformningen av Sagomuseet 1999. Under
vintern och våren har de tillsammans med
Björn Gullander gjort om och skapat nytt i
två av rummen på museet. Här berättar Per
de nya sagorna och Kjell berättar hur de nya
delarna växte fram.

Plats: Sagomuseet
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 14.15 OLIVIA BERGDAHL
– TORR, TORR KAKTUS

Poeten, författaren och berättaren Olivia
Bergdahl återanvänder en gammal rubrik
och ger den nytt innehåll.

Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se
/berattarfestivalen

•F 14.30 INGELA KORSELL
– PAX-BOKSERIEN + VÄSEN = SANT

För alla åldrar. Ingela Korsell har skrivit den
omåttligt populära bokserien PAX tillsammans med Åsa Larsson och illustratören
Henrik Jonsson. En urban fantasy-bokserie
för 9-12-åringar med nordiska väsen som
tema. Här berättar Ingela om böckerna.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 50:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! besökare med pass i mån av plats.

•F 15.15 BALLONGER, BUBBEL
OCH BERÄTTELSER – 30 ÅR MED
LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL!

Kom och mingla med oss! Vi pausar festivalens föreställningar för en stund och samlas
för att fira att festivalen fyller år. Ballonger,
bubbel, tal, musik och berättande utlovas.
Kul för alla åldrar.
Plats: Sagomuseets trädgård
Fri Entré

•F 16.00 AFTERNOON TEA: TORA WALL

Vi samlas i Sagomuseets vackra miljö för att
lyssna och dricka te med tilltugg. Konstnären John Bauers sagoboksillustrationer har
ett stort inflytande på hur vi idag föreställer oss troll. I det här föredraget berättar
folkloristen Tora Wall både om trollen i
bondesamhällets folklore, från vilken Bauer
hämtade inspiration, och om vad hans troll
betytt för dagens folklore och populärkultur.

and shines like the milky way – endlessly,
massively – whilst the Norwegian resistance
grows and fights the German occupation.
When the doorbell rang on the 18th of
March 1944, he went to open the door
and didn’t return. A storytelling performance about blind happiness, poetry and the
question of forgiveness.

Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 17.15 KAJSA BOHLIN
– VERBAL CABARET

Vilda cirkusnummer, förklarade som aldrig
förr, en och annan dikt, anekdoter från
cirkusfamiljen och några ord om joggning.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 18.00 EN KULTURELL MIXTUR

Mixtur är en blandning av två eller flera
läkemedel för att få bättre läkande effekt.
I denna programpunkt blandas musik och
berättande till en kulturell mixtur som vi är
övertygade om har en läkande effekt!
Medverkande: Slaka Balladforum,
Monika Eriksson, Anna Liljeqvist

Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 18.00 ANDERS HOLMBERG
– BERÄTTANDE PÅ
LJUNGBY BEER FESTIVAL

Underhållande berättelser i pubmiljö.

Plats: Sagomuseet
Pris: 180:Bokas på Biljettkiosken.se
/berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

Plats: Restaurang Tre Torn
Pris: 190:- inkl buffé
Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•F 16.15 QIYANS KRETS
– QIYANS GOBELÄNG

•F 18.45 ANTONIO ROCHA
– MY BRAZILIAN YOUTH

Qiyans Krets väver en skimrande, multikulturell gobeläng av klanger och bilder. Från
Al-Andalus hämtas arabiska Muwashahat
och sånger från den Sefardiska traditionen,
som varvas med medeltida örhängen från
Norden och övriga Europa. Med säregen
instrumentkombination och egna tolkningar
smälts musikskatter från vitt skilda traditioner ihop till en helhet.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 16.15–17.45 RAGNHILD A. MØRCH
– HORIZON – HONOURING A LIVED LIFE
Föreställning på engelska./Performance in English.

Bølgende blå og blåne bak blåne. On land
my Great-aunt, in the fjord her island: my
childhood paradise. The dark sea sparkles

Föreställning på engelska./Performance in English.

Antonio Rocha will take you on a unique
trip through some of the stories and events
that marked his Brazilian upbringing.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 18.45–20.00 SOFIA KARLSSON
SPELAR OCH SJUNGER

Upplev den unika sångerskan, låtskriverskan
och uttolkaren Sofia Karlsson tillsammans
med supergitarristen Mattias Pérez.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
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•F 19.30–21.00 VITSARNAS AFTON

Vi bjuder på en kväll med skämtsamma
historier. Lyssna, skratta och ta något att
dricka i trevlig miljö. Insläpp från kl. 19.00.
Kvällens leds av Pelle Olsson som i år har
sällskap av ingen mindre än Ewert Ljusberg,
känd från TV-programmet Har du hört den
förut?

•F 19.45 GREGER OTTOSSON
– TVÄRS ÖVER KVARKEN

Berättelsen om en ung mans abrupta flykt
från Österbotten till Västerbotten och Härjedalen och vad det har resulterat i idag.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 20.45 ELISABETH HEILMANN BLIND
– UAAJEERNEQ – GRÖNLÄNDSK
MASKDANS

Uaajerneq, grönländsk maskdans, är den
äldsta kända dramatiska uttrycksformen i
den inuitiska kulturen. Dagens maskdans
har sitt ursprung i gamla mimiska sånglekar

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•F 20.45–22.15 ALICE FERNBANK,
SVEND-ERIK ENGH & NEIL SUTCLIFFE
– GIANTS
Föreställning på engelska./Performance in English.

A dynamic, physical and musical performance which maps the rise and demise of
GIANTS. As two very tall storytellers
Svend-Erik and Alice have embarked upon
a quest to find out what it is to be gigantic
through the myths and legends that tell stories of giants. The performance weaves Celtic and Nordic myths and folktales around
a theme close to their hearts. They perform
with the musician Neil Sutcliffe, who brings
a musical voice to the stories.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

©plush design studio

Plats: Gästgivaregården
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

från östra Grönland. Elisabeth utgår ifrån
tre huvudelement: skrämsel – komik –
erotik. Hon är en av dem som har anpassat
dansformen för scenen och dagens publik.

•F 22.30– ca. 23.45 SKYLORE
– MÅNE, PLANETER OCH STJÄRNOR

Det ryktas att det inte bara ska vara fullmåne denna sommarnatt utan att även flera
planeter kommer att vara synliga. Vad passar
då bättre än en kväll på temat skylore, d.v.s.
folktro om himlafenomen? Mytiska sånger
och berättelser som bygger på forna tiders
föreställningsvärld om himlen, varvas med
fakta och modern forskning. Dessutom
kommer det att finnas möjlighet att titta på
natthimlen med hjälp av Gislaveds Astronomiska Sällskap.
Medverkande: Anna Fält, Mikael Öberg,
Grace Wangari, Gabriella Stenberg Wieser,
Qiyans Krets, Per Gustavsson och Gislaveds
Astronomiska Sällskap.
Plats: Gräsmattan bakom Märtas Cáfe
Fri entré

LÖRDAG 15 JUNI
•L 9.00–12.00 GRACE WANGARI
– CULTIVATING ACTIVE AUDIENCES:
INSPIRING PARTICIPATION IN STORY
PERFORMANCE WORKSHOP
Workshop på engelska./Workshop in English.

For storytellers, the distance between the
performer and the audience, both physical and in terms of spontaneity, is highly
reduced. This is especially heightened in live
performance. Being an important resource,
how then do you creatively inspire your
audience to grow from silent listeners to
active participants in the performance? This
session will be highly practical. Participants
are encouraged to come with stories either
new or previously performed that can be
re-created during the workshop.
Plats: Garvaren Sal Sohlberg
Pris: 400:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•L 9.00–12.00 OLIVIA BERGDAHL
– LUSTFYLLT SKRIVANDE OCH
ESTRADPOESI WORKSHOP

Här ligger fokus på det lustfyllda skrivandet.
Med lättsamma och humoristiska övningar
går Olivia igenom såväl skapandeprocesser
som framförandet. Att skriva på rim och
med allitteration, att använda sig av metafo-
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rer och att på så få rader som möjligt lyckas
beskriva en person eller en plats.
Plats: Garvaren Sal Ljungberg
Pris: 400:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•L 10.00 GABRIELLA STENBERG WIESER
– RYMDFORSKARE ÄR VÄL INGET
RIKTIGT JOBB?
Varför väljer man att bli rymdforskare? Vad
innebär det och vad är det bra för?
Rymdfysiker Gabriella Stenberg Wieser,
känd från TV-programmet Fråga Lund,
berättar om sina egna erfarenheter.

Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 10.45 ELISABETH HEILMANN BLIND
– ANGERLARSIMAFFEQANNGITSOQ
– UTELIGGAREN

I dansföreställningen Uteliggaren får
kvinnan Meqqu, från ett litet samhälle på
västra Grönland, till uppgift att resa ut på
sitt livs resa till den stora världen ”Sila” och
hämta tillbaka en ung mans själ som har gått
förlorad. Under resans gång går något fruk-

tansvärt fel och hon hamnar plötsligt i en
fängelsecell i Danmark år 1978... I den cellen
vaknar en ung man upp. Berättelsen är fiktiv
men är starkt inspirerad av dansarens egna
livserfarenheter genom många generationer
i det gamla Grönland och fram till idag. Idé,
synopsis, dans: Elisabeth Heilmann Blind.
Koreograf: Ada Einmo Jürgensen. Musiker,
kompositör: Tuomas Raunakari

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 11.00–12.00 KAVALKAD DE LUXE

Några av festivalens artister presenterar sig
med korta framträdanden.
11.00 Tine Winther
11.15 Neil Sutcliffe
11.30 Anders Homberg
11.45 Slaka Balladforum
Plats: På utescen bakom Märtas Café
Fri entré

•L 11.00 SOFIA KARLSSON
– HÄR ÄR MITT LIV!

Sofia Karlsson har nått stora framgångar i
gränslandet mellan folkvisor, andras visor
och egna visor. Hon är hängiven både

ESTÄLLNINGAR CA. 25 MIN.

OM INGET ANNAT ANGES ÄR VUXENFÖRESTÄLLNINGAR CA. 40 MIN. BARNFÖR

musiken och sin publik. Men vem är hon?
Var hittar hon sin energi och sin inspiration?
Vad har hon för framtidsplaner? Och hur
kommer det sig att hon lämnat sitt älskade
Stockholm? Svaren får ni här när Ulrika
Gunnarsson intervjuar Sofia Karlsson.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 11.30 TOMMY IVARSSON
– DET HANDLAR INTE OM ATT ÖVERLEVA
LIVET UTAN OM ATT LEVA DET
– MIN RESA MED JONATHAN
Ola Hemström, producent för Sommar och
Vinter i P1, samtalar med Tommy Ivarsson
om resan med sonen Jonathan som sex år
gammal fick diagnosen lungfibros. De väntade i flera år på en lungtransplantation men i
november 2015 dog han, femton år gammal.
Innan han dog startade familjen Jontefonden för att hjälpa andra familjer i samma
situation. Tommy berättar om att förlora ett
barn men också om sorgen som en urkraft
att bygga något nytt.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 12.00 BERÄTTARGUIDNING

För alla åldrar. Ett besök på Sagomuseet är
ett måste. Här stiger stor som liten in i folktrons och berättelsernas värld tillsammans
med en berättarguide. I år har vi en helt ny
del i museet med tema skogen.
Plats: Sagomuseet
Entré: Pass
Pris utan pass: Barn 30:- Vuxna 70:-

•L 12.15–16.00 BARNENS FESTIVAL
Se sid. 14.

•L 12.30 ANTONIO ROCHA
– CROSS ROADS

Föreställning på engelska./Performance in English.

Antonio performs tales from around the
world with his signature moves and sound
effects. This culturally diverse show both
entertains and addresses matters of communication, self esteem, conflict resolution
and respect.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 13.00–16.00
ELISABETH HEILMANN BLIND
– MASKDANS WORKSHOP

Deltagarna får en kort introduktion i
maskdansens funktion ur ett historiskt
perspektiv och i maskdansens grundelement.
Deltagarna får också en introduktion i den
grönländska trumdansen – den musikform
vi använder oss av under workshopen. Det
läggs stor vikt på den kreativa inlärnings-

processen av dansen och arbetet med att
hitta den specifika urkraften hos varje
deltagare. Inga förkunskaper krävs.

Plats: Garvaren Sal Ljungberg
Pris: 400:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•L 13.00–17.00 SÄGENRESA
– DESTINATION 1900-TALET

Följ med Krister Ljungberg och Bengt
Göran Söderlind på en 1900-tals-safari med
buss längs med ån Lagan och lyssna till
kända och okända historier från Ljungby.
Krister är historiker med Ljungby som sin
specialitet. Bengt Göran är en folkkär berättare full med historier från bygden. Tillsammans tror vi att de blir oslagbara. Fika ingår.
Samling: Sagomuseet
Pris 350:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•L 13.15–14.15 QIYANS KRETS
– I SANKTA HELENAS FOTSPÅR
– EN MUSIKALISK PILGRIMSRESA

Qiyans Krets berättar legenden om Skövdes
skyddshelgon – sankta Helena. Denna starka
och modiga änka levde på 1100-talet. Hon
var högättad, mycket from och hon hjälpte
fattiga och bekostade kyrkor i sin hembygd.
Strax innan sin pilgrimsfärd till Jerusalem
blev sankta Helena anklagad för att ha låtit
mörda sin svärson som plågade hennes dotter svårt. I Qiyans Krets fria tolkning får vi
bevittna hustrumisshandel, flykt och blodshämnd samt möta korståg, spanska judar
och öknens beduiner. Med musik, berättelse
och viss gestaltning får vi följa Helenas liv,
hennes resa och hennes återkomst.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 13.15–14.45 ÖPPEN SCEN

Vill du berätta? Eller inte? Kom ändå!
Här ges möjlighet för alla att berätta eller
lyssna. Du som vill berätta anmäler dig i
festivalens reception eller på plats.
Det är först till kvarn som gäller.
Ordfördelare: Pelle Olsson
Plats: Märtas Café, ingång baksidan
Fri entré

•L 13.30–14.25 SVEND-ERIK ENGH
& NEIL SUTCLIFFE
– WALK THE OARS – GÅ PÅ ÅROR

Föreställning på engelska./Performance in English.

Danish storyteller Svend-Erik Engh and
Scottish musician Neil Sutcliffe tell a story
inspired by the Viking’s arrival in Scotland.
You are invited onboard a Viking Longship.
Hold your oars steady as the Viking Storyteller walks upon them to celebrate a victory.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 14.30 EWERT LJUSBERG
– VISBRYTARE OCH DUNDERHÅLLARE

Ewert Ljusberg presenterar sig själv som den
siste av de stora berättarna och vistolkarna
som vet hur man trollbinder och fängslar sin
publik. Låt dig hänföras av hans otroliga förmåga att fylla en scen och röra vid publikens
hjärtan.
Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 15.15–16.15 CHRISTIN EDMARK OCH
LISA GROTHERUS – I MITT HUVUD VILL
INGEN BO – OM DIAGNOSEN SOM FÖRÄNDRADE ALLT

Radioprogrammet Svenska berättelser i P1,
som bygger på lyssnarnas egna historier,
flyttar nu in på scenen i ett möte mellan
berättande, poesi och musik. Christin
Edmark berättar om att som vuxen intensivvårdsläkare få diagnosen ADHD. Medverkar
gör också Lisa Grotherus med specialskriven
musik. Regi: Niklas Mesaros. Producent och
dokumentärt textansvarig: Ola Hemström.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 15.45 TIMOTHY TANGHERLINI
– THE DISAPPEARING SHAMANS OF
CHEJU ISLAND: FOLK RELIGION IN A
SMALL SEASIDE VILLAGE
Föreläsning på engelska./Lecture in English.

Cheju shamanism is an ancient but waning
practice. However, almost all of the island’s
larger villages still have a shaman whose role
is to perform rituals and to remember the
village myths. Join Timothy Tangherlini,
professor at the Department of Asian Languages and Cultures, University of California
Los Angeles, on a journey into the depths of
Korean folklore.
Plats: Märtas Café, ingång baksidan
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 15.45–16.35
ANNA FÄLT – FINNSKOGARNAS MAGI

Föreställningen passar inte för små barn.

Detta är en soloföreställning med sånger
och besvärjelser insamlade i de svenska och
norska finnskogarna. Sångerskan Anna Fält
utforskar röstens möjligheter och spelar
det finska instrumentet kantele. De starka
utgångspunkterna är skogsfinnarnas vardagsliv och traditioner, urgamla runosånger
samt nyskriven musik och en förtrollande
människoröst.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
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•L 16.00–17.00 AFTERNOON TEA:
ANNELIS JOHANSSON & ABDI NUUR
ABDULAH – SPRING MOT SOLEN

Vi samlas i Sagomuseets vackra miljö för att
dricka te med tilltugg och lyssna på en berättarföreställning om att skapa sig ett bättre
liv och om att fly undan hyenor.
Plats: Sagomuseet
Pris: 180:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•L 16.30–17.15 ALICE FERNBANK
– BOLD DAUGHTERS

Föreställning på engelska./Performance in English.

Folktales of daughters on the threshold of
transformation, who engage their wit and
wisdom and do what needs to be done for a
deeper, freer, fuller and happier life. Journey
with Alice through burning forests, quaking
bogs, and crashing oceans as these brave
women dive into the depths of their hearts
calling.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 17.00–18.30 ANDERS HOLMBERG
–STÄNDIG DÖD BORTOM
KÄRLEKENS GRÄNS

En föreställning som bygger på två noveller
av Gabriel Garcia Marquez. Berättelserna
ramas in av originalmusik, komponerad och
producerad av Mikael Persson.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 17.45 GRACE WANGARI
– TWO STORIES

Föreställning på engelska./Performance in English..

Grace Wangari from Kenya will tell
you two stories. The first one is called
A woman’s Wisdom. On the eve of her wedding, Zia makes a promise to her husband.
If the promise is broken, it would mean the
end of the marriage as well. The second story is The Price of Words. Exactly how much
is a word worth?

Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 17.45–19.00 GOLBANG
– NÄKTERGALENS SÅNG

Kvintetten Golbang skapar musikalisk magi
i mötet mellan Baluchistan, Persien, Kurdistan, Afghanistan och Sverige. Möt en av
jordens ljuvligaste röster i svängigt samspel
och improvisation för fred och kärlek. Det
här är världsmusik i världsklass!
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Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 150:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 19.00 NEIL SUTCLIFFE
– THE SPEAKING HEART – FINDING THE
STORIES IN MUSIC AND SONGS
Föreställning på engelska./Performance in English.

In this show, created especially for the
Festival, Neil explores the close similarities
between storytelling and music, using his
experience of performing and developing
shows alongside other disciplines to highlight the shared techniques and practices of
all artists.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 19.15 TINE WINTHER – MAMMA! VAD
ÄR DET SOM GÖR ATT JAG ÄR JAG?

Vad svarar man en sexåring som filosoferar
samtidigt som hon borstar tänderna en vanlig tisdag kväll? Vad är det egentligen som
har gjort att jag är den jag är och vad lämnar
jag över till mina barn? Föreställningen
handlar om livet och döden, om vad som
formar en människa och om vad ett barn
svarar när berättelsen är slut.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•L 20.00–23.00
EN HELAFTON – GRAND DE LUXE

Vi uppmärksammar några av dem som satt
färg på Berättarfestivalen under 30 år. Artister som vi minns för att de är helt unika!

Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: Första akten: 150:-,
andra akten: 150:-, helafton: 200:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
AKT ETT:
*20.00 OLIVIA BERGDAHL & KAJSA BOHLIN
– DEN NYA TIDENS GAMLA SLAGORD 2.0

”Den nya tidens gamla slagord” föddes med
syftet att uppdatera demonstrationstågen
till mer en poetisk nivå, och helt enkelt
använda klassisk svensk poesi mer handfast
än vad den vanligtvis används. Första upplagan av denna föreställning hade premiär på
Ljungby Berättarfestival 2016. Det blev stor
succé och vad passar bättre under trettioårsfirandet än att göra en ny föreställning med
samma koncept?
*20.45 GUNILLA LUNDH-TOBIASSON, MARIE
LÄNNE PERSSON & MAGNUS GUSTAFSSON
– I SAGANS SKOG KUNDE ALLTING HÄNDA...

Det var just vad det gjorde!! Gunilla, Marie
och Magnus delar minnen, skrönor och låtar från berättarprojektets allra första turné!
*21.15 PAUS
AKT TVÅ:
*21.45–23.00
GREGER OTTOSSON
OCH THOMAS ANDERSSON – MUSIK OCH
BERÄTTELSER I SANNINGENS TJÄNST

Greger och Thomas har båda varit på
Ljungby Berättarfestival förut, men aldrig
tillsammans. Här har vi två män som vuxit
upp på den västerbottniska landsbygden
med allt vad det innebär: kännedom om
musik och berättartradition och kärlek till
de människor som gått före. I dessa farbröders närvaro på scenen kan vi alla känna oss
trygga. De kommer att roa och oroa på ett
sätt som bara lång scenisk erfarenhet kan
åstadkomma.

•L 21.45–23.00 30 ÅR AV MINNEN

De har alla det gemensamt att de upplevt
massvis av berättarfestivaler. Både som
publik och berättare. Här samlas de nu över
en lättare kvällsmåltid för att samtala och
berätta. Det blir minnen, anekdoter och
många andra berättelser. Slå dig ner, lyssna
och njut. Det finns kvällsmat till dig också!
Medverkande: Siw Svensson,
Eva Andersson, Saga Alexanderson
och Monika Eriksson.
Plats: Gästgivaregården
Pris: 180:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

©ankush minda
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©anjeli lundblad

Grands café X

B. GARVAREN X

C. GAMLA TORG X

Gästgivaregården
Märtas Café
Ljungby museum
Ljunggården

A

D. SAGOMUSEET
E. HOTEL TERRAZA X

D

MAT & FIKA

För den som önskar en matbit eller fika under
festivalen rekommenderar vi:

① MÄRTAS CAFÉ Har öppet dagtid och
i samband med föreställningar.

② GÄSTGIVAREGÅRDEN Serverar lunch och
har öppet i samband med föreställningar.

③ GRAND Festivalbaren är öppen i samband
med föreställningar. Vi serverar vin, öl, alkoholfria drycker och blandade godsaker.

④ HOTELL TERRAZA BISTRO

Fredag och lördag: öppet från 18.00.
Köket stänger klockan 22.00.

©andreas weiland

FESTIVALCENTRUM
MED RECEPTION

Sagomuseet med trädgård är festivalens mötesplats. Hit är du alltid välkommen,
när du har tid över, vill fixa med biljetter, undrar över något eller kolla in om det
bjuds på några överraskningar.
TIPS! Fredag kl. 15.15. Vi firar 30 år med bubbel och mingel.

Festivalreceptionen har öppet, (ev längre fre-lör)
Torsdag–Lördag: 09.00–17.30 Söndag: 09.00–14.00
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FESTIVALSCHEMA 2019
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BLI MEDLEM...

SISTA HELGEN I JULI
Okra Playground

SAGOBYGDEN

TRAD.ATTACK! [EST] | PHØNIX [DK]
LENA WILLEMARK – BLÅ FERDI [SE]
EMBLA [DK] | ÅNON EGELAND [NO]
TSUUMI SOUND SYSTEM [FI]
OKRA PLAYGROUND [FI]
WILLEMARK/KNUTSSON/NORBERG [SE]
PELLE BJÖRNLERT – skivsläpp

OCH MÅNGA, MÅNGA FLER!

Trad.Attack!

40 KONSERTER

under festivalen
Och du får boken
Sagor
Sven Sederströms

2019 är en milstolpe i Sagobygdens
historia. tt u lan e och
intensivt firarår, me era ju ileum
och fina utmärkelser.
Nu ska ni kära esökare, känna er e tra
varmt välkomna. i är en viktig el i
ago g ens framgångar.
å fortsätt hänga me oss..
Boka in dina favoriter i

SOMMAR I SAGOBYGD
26/5-15/9

pplev berättandet ut i skog och bygd
Se hela programmet sagobygdgen se

EVA BLOMQVIST & SABINA HENRIKSSON – 50 år

FLERDAGARSKURSER
Veckan innan Korröfestivalen kan
du gå kurser i spel, dans och sång
med några av Sveriges främsta
folkmusikpedagoger.
Läs mer på korrofestivalen.se.
Mia Marin, kursledare.

BARNENS EGEN 2ju6-2li7
KORRÖFESTIVAL

SOMMAR PÅ
GAMLA TORG I LJUNGBY
åndagar kl

Berättelser och musik se måndagskvällar
mitt i stan Fri entr

pptäck och pplev!

agomuseet, ägenresor, eocahing,
erättarkvällar, kol esök och
n a inspireran e program i höst
te pökvan ring i Hjärtanäs...
Håll dig uppdaterad. Bli medlem.

Välkomna till Barnens egen
Korröfestival! Här finns utrymme
för kreativitet och lek, familjeföreställningar, danspass och
instrumentbygge. En plats för alla
som är unga till kropp eller sinne!

Förmånliga
förköpspriser!

BILJETTER
biljettkiosken.se/korrofestivalen

SAGOBYGDEN / SAGOMUSEET
MÄRTA LJUNGBERGSVÄGEN 1

korrofestivalen.se
@korrofestivalen

BERÄTTARFESTIVALEN 30
SAGOMUSEET 20 ÅR
PÅ UNESCO REGISTER

#korröfestivalen

0372-148 55

I 341 35 LJUNGBY

I KONTAKT@SAGOBYGDEN.SE

ÅR

SAGO-

OM INGET ANNAT ANGES ÄR VUXENFÖRESTÄLLNINGAR CA. 40 MIN. BARNFÖRESTÄLLNINGAR CA. 25 MIN.

SÖNDAG 16 JUNI
Börja dagen med en härlig berättarfrukost!
Här blandas alla sorters musik, berättare och
berättelser. Frukost serveras från kl. 8.00.
Plats: Hotell Terraza
Pris: 200:Bokas på Biljettkiosken.se/
berattarfestivalen OBS! Ingår ej i pass.

•S 10.00 BOEL WERNER – KAMISHIBAI
För alla från 3 år. Se sid. 14.

•S 11.00 GRACE WANGARI, ANTONIO
ROCHA OCH MIKAEL ÖBERG
– TALES TELLERS LOVE TO TELL
Föreställning på engelska och svenska.
Performance in English and Swedish
.Tre

berättare av världsklass berättar var sin
favorithistoria. Kan det bli bättre än så?
Två berättar på engelska och en på svenska.
Three world-class storytellers bring their
favourite stories to the stage. It doesn’t get
better than this! Two perform in English and
one in Swedish.

Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•S 11.15 ROSTAM MIRLASHARI
– HÄR ÄR MITT LIV!

Rostam Mirlashari besitter en av Sveriges
absolut vackraste röster och är sångare i bandet Golbang. Han kommer från Baluchistan
i södra Iran och det är den musiktraditionen
han har tagit med sig till Sverige. Hur hamnade han här? Hur ser hans musiktradition
ut? Vad tänker Rostam om livet, musiken
och vårt gemensamma samhälle?
Det är frågor du kan få svar på när Ulrika
Gunnarsson intervjuar Rostam.
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•S 12.00 TIMOTHY TANGHERLINI
– CONSPIRACY THEORIES
FROM WITCH HUNT TO FAKE NEWS
Föreläsning på engelska./Lecture in English.

Folklore has always been concerned with
the study of stories. Today, we will explore
two interrelated problems, firstly how the
structure of stories – be they 19th century
stories of ghosts or witches, or 21st century
stories of satanists and terrorists – can give
us a clear understanding of the ideology
behind storytelling, and secondly, how these
stories can be connected to create complex
conspiracy theories. With this as a starting

point, we will discuss how conspiracy theories develop and how they can influence real
world decision making.
Plats. Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•S 12.45–14.15
BERÄTTARFÖRENING BERÄTTAR

Österlen Berättar, en av landets alla berättarföreningar, bjuder på några av sina favoritberättelser. Kom och lyssna. Vem vet, kanske
får även du chans att berätta.
Plats: Märtas Café, ingång baksidan
Fri entré

•S 13.00 BERÄTTARGUIDNING

För alla åldrar.
Ett besök på Sagomuseet är ett måste. Här
stiger stor som liten in i folktrons och berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide. I år har vi en helt ny del i museet med
tema skogen.
Plats: Sagomuseet
Entré: Pass
Pris utan pass: Barn 30:- Vuxna 70:-

•S 14.30 BOEL WERNER – KAMISHIBAI
För alla från 3 år. Se sid. 14.

•S 15.00 SAGOBRÖLLOP
– SÅ LEVDE DE LYCKLIGA I ALLA
SINA DAGAR…

Vad kan vara en bättre avslutning på festivalen än ett alldeles äkta Sagobröllop? Kom
och var med när Sagobygdens berättarantikvarie får sin prins. Det blir en färgsprakande vigsel omgärdad av musik och berättelser
från jordens alla hörn på kärlekens tema –
från Kenya till Brasilien via Lagan!
Jo, de gifter sig på riktigt, vi lovar.
Brudpar: Anna Blomster❤Peter Martinsson
Präst: Lena Blomquist
Berättare: Grace Wangari,
Antonio Rocha, Siw Svensson.
Musiker: Sagobygdens spelmanslag,
Ulrika Gunnarsson, Marie Länne Persson,
Ingrid Pasha
Klockare: Rebecka Löndahl
Plats: Angelstads kyrka
Fri entré.
Gratis buss avgår från Sagomuseet kl 14.30

•S 13.00 OLOFSSON, JOHANSSON,
BERGSTRAND OCH JAG

Bengt af Klintberg, Fredrik Skott och
Per Gustavsson botaniserar i äldre folkloristisk litteratur och finner personliga favoriter
bland upptecknarna av folkminnen. Hör om
den fattiga flickan Ella från Arnäs, getarpojken Levi och bondsonen Klas och lyssna till
deras berättelser.
Plats: Grand
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

•S 13.00 KORPTEATERN
– RÅTTPRINSESSAN

För alla från 3 år. Se sid. 14.

•S 13.30 OLIVIA BERGDAHL OCH
KAJSA BOHLIN – LEGENDARISKA ÖGONBLICK ENLIGT KAJSA OCH OLIVIA
Kajsa Bohlin och Olivia Bergdahl berättar
om saker som har hänt och som skulle kunna ha hänt och illustrerar det gemensamt
med rörelse och rim.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 100:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen

©gianni scognamiglio

•S 9.00–10.30 BERÄTTARFRUKOST
PÅ HOTELL TERRAZA
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FREDAG 14 JUNI

LÖRDAG 15 JUNI

SÖNDAG 16 JUNI

10.00 SIW SVENSSON
– SAGANS UNDERBARA VÄRLD

12.15–16.00 BARNENS FESTIVAL

TVÅ FÖRESTÄLLNINGAR: 10.00 och 14.30
BOEL WERNER – KAMISHIBAI

För alla från 3 år. Berättelser och sagor för
barn i förskoleåldern. Kom och lyssna till
Ljungbys sagotant nr 1!
Plats: På gräsmattan bakom Märtas Café
Fri entré

13.00 MONIKA ERIKSSON
– DRAKAR, MONSTER OCH EN OCH
ANNAN PRINSESSA

För alla från 6 år. Berättelser och sagor för
barn i lägre skolåldern. En gammal fin
tradition på festivalen.

Plats: På Gräsmattan bakom Märtas Café
Fri entré

14.30 INGELA KORSELL
– PAX-BOKSERIEN + VÄSEN = SANT

För alla åldrar.
Ingela Korsell har skrivit den omåttligt
populära bokserien PAX tillsammans med
Åsa Larsson och illustratören Henrik
Jonsson. En urban fantasy-bokserie för
9-12-åringar med nordiska väsen som tema.
Här berättar Ingela om böckerna.

Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 50:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Besökare med pass i mån av plats

Vi hälsar hela familjen välkomna till gräsmattan bakom Märtas Café. Här kan du träffa
djur från Kastebergs Gård, prova på lekar och
äventyr. Ibland händer det oväntade saker
och ting. Självklart kan du också lyssna på
sagor. Följande familjeföreställningar ges:

12.15 SIW SVENSSON – SIWANS RÖDA
KOFTA OCH ANDRA BERÄTTELSER
För alla från 6 år.

13.15 SAGA ALEXANDERSON
– SAGOR OM DJUR OCH ANDRA
För alla från 4 år.

14.15 EVA ANDERSSON
– SNIPP OCH SNAPP OCH LILLA SNUT
För alla från 3 år.

15.15 KAJSA BOHLIN
– BARNEN BOHLINS VILDA ÄVENTYR
För alla från 6 år.

Plats: Gräsmattan bakom Märtas Cáfe
Entré: Pass
Pris utan pass: 50:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Besökare med pass i mån av plats

Föreställningen är 45 min.

För alla från 3 år.
Kamishibai är en japansk teknik som går ut
på att berätta historier genom att visa bilder i
en liten teater, kallad butai. Den praktiserades
förr av män som cyklade omkring med sin butai fastspänd på pakethållaren och så stannade
de där det fanns barn och berättade. Boel
Werner är barnboksförfattare och illustratör
och hon berättar egna sagor med hjälp av en
hembygd butai.
Plats: Ljunggården
Entré: Pass
Pris utan pass: 50:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/berattarfestivalen
OBS! Besökare med pass i mån av plats

13.00 KORPTEATERN – RÅTTPRINSESSAN

För alla från 3 år.
Råttprinsessan är en folksaga med rötter i
medeltiden. Med Tussan som huvudperson
berättar och spelar Korpteatern sagan om en
kungason som inte kan motstå en liten råttas
bevekande bön – att han ska ta henne till
fästmö!
Plats: Ljungby Museum
Entré: Pass. Pris utan pass: 50:Oavsett om du har pass eller ej, glöm inte
boka på Biljettkiosken.se/ berattarfestivalen
OBS! Besökare med pass i mån av plats

©sagobygden

FREDAG–LÖRDAG 12.00
SÖNDAG 13.00
BERÄTTARGUIDNING PÅ SAGOMUSEET
För alla åldrar.

Ett besök på Sagomuseet är ett måste.
Här stiger stor som liten in i folktrons och
berättelsernas värld tillsammans med en
berättarguide. I år har vi en helt ny del i
museet med tema skogen.
Plats: Sagomuseet
Entré: Pass
Pris utan pass: Barn: 30:- Vuxna: 70:-
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LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL
BEGER SIG TILL
VÄRNAMO
LÖRDAG 15 JUNI BERÄTTARFEST I GUMMIFABRIKEN!
Även i år är en mindre del av festivalen förlagd till Värnamo.
Kom till Gummifabriken och upplev flera av festivalens
starkaste profiler. Nytt för i år att föreställningarna är
utspridda över dagen. För mer info gummifabriken.nu och
klicka på ”Evenemang”.

•V 11.00 OCH 12.00 VÄSENVANDRING
I GUMMIFABRIKEN

Följ med vår guide på en spännande vandring och träffa
olika folktroväsen! Vad gömmer sig i Gummifabrikens
skrymslen och vrår? Arr: Kulturarva.
Plats: Infocenter, Entréhallen
Fri entré, ingen föranmälan.

•V 13.00 MIKAEL ÖBERG – MYTISKA SVÄRD

För alla från 7 år.
Ett gammalt ”vikingasvärd” har hittats i Vidöstern i Tånnö
i Värnamo. Med anledningen av detta så kommer den
kringresande berättaren Mikael Öberg till Gummifabriken.
Han bär nämligen på massor av berättelser om gamla,
magiska svärd. Dessutom berättar han med sådan närvaro
och energi att vi kan garantera en spännande upplevelse.
Plats: Stadsbiblioteket
Pris: 30:-

•V 14.00 INGELA KORSELL
– PAX-BOKSERIEN + VÄSEN = SANT

För alla åldrar.
Ingela Korsell har skrivit den omåttligt populära
PAX-bokserien tillsammans med Åsa Larsson och illustratören Henrik Jonsson. En urban fantasy-bokserie för
9-12-åringar med nordiska väsen som tema. Här berättar
hon om och kring böckerna.
Plats: Stadsbiblioteket
Pris: 30:-

Biljetter bokas på gummifabriken.nu eller
i Infocenter i Gummifabriken.
I Värnamo gäller inte festivalpassen.

•V 19.00 FOLKLORE NU OCH DÅ
Plats: Auditoriet
Pris: 150:-

TORA WALL – JOHN BAUER OCH TROLLEN

Konstnären John Bauers sagoboksillustrationer har ett
stort inflytande på hur vi idag föreställer oss troll. I det här
föredraget berättar folkloristen Tora Wall både om trollen
i bondesamhällets folklore, från vilken Bauer hämtade
inspiration, och om vad hans troll betytt för dagens folklore
och populärkultur.

BENGT AF KLINTBERG – VÄNSTER HAND
OCH MOTSOLS – MAGISKA RITER FRÅN FÖRR

Bengt af Klintberg har gett folkloristiken ett ansikte. Många
är de svenskar som fängslats och fascinerats av hans böcker
från den traditionella Svenska Folksägner till moderna sägner som Råttan i pizzan. Sedan många år tillbaka är Bengt
en uppskattad berättare på festivalen. I denna föreläsning
fördjupar sig Bengt i folklore kring magi.

Passa på att besöka Gummifabrikens tre utställningar:
DINO DELUXE
En lekutställning om dinosaurier. Visas i Blickfånget
på entréplan till och med 18 augusti. Torsdag 27 juni
kommer Pappa Kapsyl och sjunger dinolåtar!
KULTURARV TÅNNÖ
Hologram och filmer gjorda av elever vid Tånnö skola
skildrar bygdens kulturarv. Visas i Värnamo Kulturarvsnod på Stadsbiblioteket hela 2019.
GUMMIFABRIKEN – ETT HUS MED HISTORIA
Från cykeldäck till modern mötesplats.
Permanent utställning innanför entrén på baksidan
mot järnvägen.
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MEDVERKANDE

Hon arbetade som pedagog på Sagomuseet under några år
och har efter det fortsatt med sitt skrivande. Annelis uppträder
på festivalen tillsammans med Abdi Nuur Abdulahi.

Abdi Nuur Abdulahi var 13 år när han och familjen
tvingades fly från inbördeskrigets Somalia. Så småningom
kom de till Sverige och Ljungby. Resan från ett klanbaserat
Somalia till välfärdsstaten Sverige har varit lång och givit
upphov till många berättelser. Abdi uppträder på festivalen
tillsammans med Annelis Johansson.

Alice Fernbank kommer från England och hon kom i
kontakt med muntligt berättande 2010 när hon arbetade
som skådespelare i London. Berättelsens kraft drev henne
gradvis allt djupare in i berättandets värld tills det blev
både hennes passion och yrke. Nu bor Alice i Edinburgh.
Hennes repertoar består av såväl världens folksagor som
keltiska myter och improviserade berättelser. Hon har besökt många festivaler i olika länder och i år är det premiär
för henne i Ljungby.

Anders Holmberg är bosatt i Stockholm men har rötter
ända bort till västkusten. Han gillar absurda, fantasifulla
och vackra berättelser i en salig blandning. Anders blev
svensk mästare i berättarslam 2017.

Anna Blomster är Sagobygdens berättarantikvarie. Hon
har en förkärlek för vardagens folktro, älskar agrarhistoria
och delar mer än gärna med sig av sägner och folktro från
Sagobygden. Dessutom vet hon allt som är värt att veta
om röda stugor, som hon har disputerat på vid University
of California i Los Angeles.

Anna Fält har sedan ett tiotal år tillbaka ägnat sig åt
scenkonst, röstexperiment, folksång, komposition och
skapande av olika slag. Hon arbetar som sångpedagog
och musiker men mest som solosångerska. Hennes blandning av urgammalt och nyskrivet material har hörts runt
om i Sverige samt på turnéer i Island och på Färöarna.
Annas röst har beskrivits som en “naturkraft” och ofta får
hon höra ”Jag har aldrig hört något liknande!”
Anna Liljequist hittar sina berättelser på de mest oväntade ställen. På
sin lilla ekologiska gård Tassemarken lever hon sin vardag och tittar
noga bland växternas alla vinklar
och vrår. Ingenting är för litet för att
upptäckas, varje blad eller blomma
har en historia som är värd att
berättas.
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Annelis Johansson (se Abdi Nuur Abdulahi) är en
författare av barn- och ungdomslitteratur från Ljungby.
Hon nominerades till Lilla Augustpriset 2001 och 2002.

Antonio Rocha är mimare och berättare och blandar dessa
två konstarter till en vinnande helhet. Han har med sin tenorröst, sina realistiska ljudeffekter och vackra rörelser fyllt prestigefyllda arenor i många länder på sex kontinenter. Antonio
har en gedigen utbildning inom teater och har studerat hos
framstående mimare. Antonio är förtjust över att vara tillbaka
i Ljungby till 30-årsfesten.
Bengt af Klintberg är
mannen som gett folkloristiken ett ansikte. Många är de
svenskar som fängslats och
fascinerats av hans böcker
allt ifrån den traditionella
Svenska Folksägner till
moderna sägner som i
Råttan i pizzan. Sedan många år tillbaka är Bengt en uppskattad
berättare på festivalen, där han blandar sin stora kunskap med
varma anekdoter och humor. 1995 tilldelades Bengt Mickelpriset
för att ha spridit kunskap och skapat intresse för den muntliga
berättartraditionen och dess sagor och sägner.

Bengt Göran Söderlind är en av initiativtagarna till Ljungby
Berättarfestival och en välbekant röst hos besökarna. Bengt Göran berättar allra helst om verkliga händelser. Till vardags jobbar
han som näringslivschef i Markaryd kommun. Bengt Göran
tilldelades Mickelpriset 2009.

Boel Werner är barnboksförfattare och illustratör, bosatt i
Ludvika men ursprungligen från Högsby i Småland. Hon berättar
egna sagor med hjälp av en hembyggd japansk liten teater –
butai. Utöver flera egna böcker, har hon också illustrerat bl.a.
boken Ritsagor.

Christin Edmark är intensivvårdsläkare. Hon fick sent i livet
diagnosen ADHD, vilket förändrade hennes liv. Det var både en
sorg och en glädje att till sist förstå sig själv. På berättarfestivalen berättar hon om sin resa och om att leva med en diagnos
omgiven av myter och feluppfattningar. Idag har Christin startat
ett nytt liv som föreläsare och singer-songwriter under artistnamnet Edda Mark.
Elisabeth Heilmann Blind är utbildad
skådespelare och dansare. Hon har
många års erfarenhet som professionell utövare inom såväl teater som
dans och ger kontinuerliga workshops
inom frigörande dans och grönländsk
maskdans. Elisabeth är född och uppvuxen i Sisimiut på Grönland men bor
sedan 1988 i norra Sverige.

Eva Andersson växte upp i Lund i en stor och
färgstark familj. Nu bor hon sedan 30 år med
man, hund, katt och spöke på en gammal herrgård i Småland. Eva har arbetat som dekoratör,
bibliotekarie och som berättarpedagog på Sagomuseet. Hennes berättelser handlar om allt från
hennes otroligt osanna barndomsupplevelser
via småländska skrönor och sägner till ruskigt,
ruggiga spökhistorier.

Golbang betyder näktergalens sång. Bandet bildades 1994 och har gett ut fyra skivor.
Frontartisten Rostam Mirlashari väver samman
sin tradition från Baluchistan med musik från
Mellanöstern och Sverige. Det här är världsmusik i världsklass!

Ewert Ljusberg är trubadur, vissångare, underhållningsartist och fiktiva Republiken Jämtlands
president sedan 1989. Under sin karriär som
professionell artist från 1971 har han samarbetat med många framträdande vissångare som
till exempel Sid Jansson och Cornelis Vreeswijk. Mest känd blev han som historieberättare
i TV-programmet Har du hört den förut?

Greger Ottosson är berättare, skådespelare
och musiker från Västerbotten. Han är uppväxt
i den lilla skogsbyn Gamla Brattsbacka i en
familj med goda berättare. Redan 1982 var Greger kursledare i ämnet Muntligt berättande på
Umeå universitet, långt innan berättandet hade
uppmärksammats som konstform. I drygt 40 år
har han arbetat på scenen med berättande och
musik. Greger jobbar sedan 16 år tillbaka som
skådespelare på Västerbottensteatern.

Fredrik Skott är folklorist vid Institutet för
språk och folkminne. Han forskar bland annat
på vargdagsskrock och praktiker från 1600talet och framåt, men även om ritualer knutna
till livets och årets högtider.

Gunilla LundhTobiasson har alltid
sjungit och sjunger
alltjämt. Gunilla har
varit med om att skapa
Musik i Sagobygd. Hon
sjunger helst folkliga
visor och barnvisor och
numera sjunger hon
mest tillsammans med
barnbarnen. Hennes
måtto är: Håll den folkliga visan igång!

Gabriella Stenberg Wieser är teknisk doktor
i rymdfysik. Hon arbetar som forskare vid
Institutet för rymdfysik i Kiruna. I sin forskning
använder hon satellitmätningar för att studera
hur solvinden växelverkar med omgivningen
kring planeter och kometer. Dessutom arbetar
hon med förberedelser inför rymdsonden JUICE’s expedition till Jupiter. Gabriella har under
de senaste åren också varit en av panelmedlemmarna i TV-programmet Fråga Lund.

Grace Wangari kallas för Wangari The
Storyteller och bor i Nairobi, Kenya. Under de
senaste tio åren har hon utvecklat sitt berättande genom att turnera i sitt hemland, men
även i Tyskland, Iran, Indien och Sverige. Hon
arbetar mycket med publikkontakt och hennes
föreställningar innehåller ofta både dans och
sång. Wangari har även gett ut tre barnböcker.

Ingela Korsell är författare, grundskollärare och doktorand i pedagogik. Hon skriver
just nu på boken Väsenologi, en faktabok
för 9-12-åringar om väsen i nordisk folktro
tillsammans med illustratören Reine Rosenberg och faktagranskaren etnologiprofessor
emeritus Ulf Palmenfelt. Boken släpps på
Natur & Kultur hösten 2019. Ingela har fått
stor uppmärksamhet för bokserien PAX som
hon skrivit tillsammans med Åsa Larsson och
illustratören Henrik Jonsson.

Jamie Tehrani är professor i antropologi
vid Durham University i Storbritannien. Hans
forskning fokuserar på hur kulturen utvecklas
när den överförs från person till person och
från generation till generation, som populära
berättelser, traditionella folkspråk och dagens
konspirationsteorier. Jamshid väckte uppmärksamhet när han sa sig kunna spåra sagan om
Rödluvan 2600 år tillbaka i tiden.

Kajsa Bohlin är cirkusartist, estradpoet och berättare. Redan som åttaåring blev Kajsa upptäckt av
den legendariske cirkusartisten Reino. Sedan dess
har hon uppträtt runt om i världen och 2014 var
hon med i den första nycirkusföreställningen på
stadsteatern i Rio De Janeiro. Hon har också rest
med Clowner utan gränser för att sprida skratt till
barn i krisdrabbade områden. Kajsa är utbildad på
Dans och Cirkushögskolan i Stockholm och har en
bakgrund i poetry slam.

Kjell Sundberg är konstnär från Vilhelmina men
bor sedan länge i Ljungby. Han arbetar med måleri, träskulptur och grafik och har skapat Sagomuseet i Ljungby tillsammans med Mia Einarsdotter
och Per Gustavsson. I april 2019 blev den nya
delen av museet färdig. Kjell har också haft flera
separatutställningar runt om i landet. Han tilldelades Ljungby kommuns kulturstipendium 1981 och
Mickelpriset 2017.

Korpteatern består av Gunnar Nordlinder och
Karen Petersen från Vånga. De spelar skojfrisk
och interaktiv barnteater baserad på folksagor
från när och fjärran. Gruppen har en fast scen
på Friluftsmuseet Gamla Linköping men turnerar
också på olika förskolor och på medeltidsmarknader. Gunnar: munspel, blockflöjt och Karen: fiol,
fiddla, trumma.

Krister Ljungberg är historiker och en välkänd
profil i Ljungby med omnejd. På såväl bussturer,
föreläsningar som vid vandringar har han försett
Ljungbybor och tillresta med ökad kunskap om
staden och landsbygdens kulturlandskap. Kristers
engagemang och inlevelse brukar sprida stor
glädje bland lyssnarna.

Lena Blomquist är präst i Lessebo-Hovmantorps pastorat. Hon tycker om att gräva i världens största berättarsamling och hittar ständigt
nya guldkorn där. Skogen, fjället och sjön är
Lenas inspirations- och rekreationsplatser både
sommar och vinter. Hon hävdar dessutom med
bestämdhet att fiolen är Guds och inte djävulens
instrument!
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Island, Indien och Marocko för att studera källtexter
eller uppleva hundraåriga obrutna berättartraditioner.

Lisa Grotherus är professionell musiker och kompositör. Hennes huvudinstrument är klarinetter av
allehanda slag men hon är också sångerska. Som
kompositör skriver Lisa musik till sina olika band
och till teater, radio och film. Lisa startade sin
karriär i jazzgenren men spelar även blues, pop,
folk- och världsmusik.

Magnus Gustafsson är musikforskare och vice
VD för Musik i Syd. Han har skrivit en rad musikvetenskapliga böcker och artiklar, är riksspelman
och sitter på stol nr 15 i Smålands akademi.

Monika Eriksson berättar för alla, från de allra
yngsta till de med mer än 100 år på nacken. Hon
har en förkärlek för folksagor och berättar gärna
om människoöden som fastnat i hennes hjärta. Monikas trädgård är full av småkryp, troll och allehanda varelser och de får alla rum i hennes berättande.
Monika tilldelades Mickelpriset år 2000.

Neil Sutcliffe är dragspelare, pianist och sångare
från Sterling i Skottland. Han studerar för närvarande klassisk musik men har vuxit upp med skotsk
folkmusik, jazz och blues. Neil har alltid samarbetat
med andra kulturformer som t.ex. skådespel, dans
och berättande. På senare tid har han tillsammans
med berättare aktivt arbetat med att få musik och
berättande att bli en helhet.

Marie Länne Persson är balladsångerska, folkmusiker och författare med den medeltida balladen som specialitet. Sång, harpa och gitarr är hennes instrument och i år medverkar hon både som
artist och tillsammans med Slaka Balladforum.

Mattias Pérez är bosatt i Karlstad och är en av
Sveriges främsta gitarrekvilibrister. Han har främst
varit aktiv inom folk- och världsmusikgenren och
har turnerat över stora delar av världen. Han
undervisar på Musikhögskolan Ingesund. Mattias
har även medverkat i teateruppsättningar, t.ex.
vid Västanå teater och har spelat på mer än 30
skivproduktioner. Här framträder han tillsammans
med Sofia Karlsson.
Meg Nömgård är sedan
2012 verksamhetsledare
för Sagobygden. Hennes
starka driv och passion
för berättarkonsten har
gett henne stort erkännande bl.a. genom det
svenska UNESCO-priset
som hon tilldelades 2016. Meg är en väl etablerad
berättare med rötter i de småländska skogarna.
Hon har också en ansenlig mängd berättelser som
hon samlat på sig vid tidigare arbete utomlands.

Mikael Öberg är en internationellt verksam berättare och han samarbetar ofta med musiker och
andra konstnärer. Hans berättarstil är full av energi
och fysiska uttryck. Bland projekten återfinns
nordisk mytologi i indisk Pandvani-stil, Kalevala på
svenska samt mytologiska salonger. Mellan framträdandena beger han sig iväg på resor till länder som
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Ola Hemström är radioproducent och har i många
år arbetat med att ge vanliga människor en plats,
bl.a. genom att lyssna igenom alla inskickade
bidrag till Lyssnarnas sommarvärd i Sommar i P1.
Han arbetar även med dokumentärprogrammen P4
Dokumentär, radioserien Svenska berättelser och
Tendens. Svenska berättelser är en sorts radioskola där lyssnare får skriva och berätta sina egna
historier, några har även satts upp på Dramaten.
För några år sedan skrev han boken Stormen, där
människor berättar om stormen Gudruns härjningar.
Olivia Bergdahl är
årsbarn med Ljungby
Berättarfestival och
blev redan som tonåring svensk mästare
i poetry slam och hon
blev fyra i världsmästerskapen. Hon har
gett ut diktsamlingen
Demo, skivan Eldorado
med stråkkvartetten
Olivias Poesiorkester
och romanen Efter
Ekot. I år är hon aktuell
med sonettkransen
Barnet. Olivia har
vid ett flertal tillfällen
gästat Ljungby Berättarfestival med sin
livfulla estradpoesi.

Pelle Olsson är norrlänningen som blev stockholmare men som numera är smålänning. Pelle är
flerfaldig svensk och nordisk mästare i muntligt
berättande. Han är skrönornas mästare och har
nästan alltid sig själv i huvudrollen.

Per Gustavsson är berättare och författare.
Per var en av de som återväckte intresset för
den muntliga berättarkonsten i Sverige. Han
letar gärna efter bortglömda historier i arkiv och
lusläser gamla luntor för att hitta skatter ur den
muntliga traditionen. Per tilldelades Mickelpriset
2009.
Peter Albinsson är
Sagobygdens verksamhetsutvecklare. Han är
en mästare på att hitta
beröringspunkter mellan konstnärer, forskare
och företag och få dem
att arbeta gränsöverskridande tillsammans.
Genom sitt driv, engagemang och sin förmåga
att hitta kopplingar mellan vitt skilda organisationer har han haft förmånen att få arbeta med flera
professionella arbetslag över hela världen.

Prisca Na’ambome Yenzie är verksamhetsledare vid Upper East Regional Museum i Bolgatanga, Ghana. Hon har en master i konst- och
kulturvetenskap och en gedigen utbildning inom
kulturarvsområdet. Dessutom är hon en av
grundarna av Bolgatells – en berättarorganisation som sedan 2010 verkar för att sprida och
blåsa nytt liv i berättandet, inte minst bland barn
och unga i Upper East Region i Ghana.

Qiyans Krets har tagit sitt namn efter qiyan, de
slavinnor och utbildade allkonstnärer som underhöll furstar och deras gäster vid de muslimska
hoven i gamla tider. Qiyans Krets tar upp trådarna efter dessa sångerskor, improvisatriser, traditionsbärerskor och förnyerskor i det sefardiska,
arabiska och västerländska musikarvet på harpa,
albansk långhalsluta, flöjter, pipor, sång och
slagverk. Qiyans Krets består av: Josefine Liftig,
Marianne Holmboe och Pauline Burke-Clason.

Ragnhild A. Mørch är utbildad inom regi, fysisk
teater, dramaturgi och berättande och har arbetat inom scenkonsten sedan 1996. Hennes olika
projekt inkluderar berättande för BBCs Music
Live-evenemang, samt storskaliga utomhusuppträdanden i Norge och England. Hon har varit
konstnärlig chef för ett regionalt teatercenter.
Sedan 2005 arbetar hon heltid med muntligt
berättande både på scen och som lärare. Ragnhild berättar på tyska, norska och engelska och
hennes bakgrund inom mimskådespeleri och
fysisk teater berikar hennes berättelser. Under
festivalen kommer hon att berätta på engelska.

Rostam Mirlashari är sångare och bandledare
i orkestern Golbang. Han är också känd som
Prince of Balochi music med en musikalisk tradition och rötter i Baluchistan i sydöstra Iran. Han
har medverkat på mer än tio skivor och deltagit
i Melodifestivalen. Rostam är även grundaren till
Kista världsmusikfestival och är medskapare till
Riksteaterns stora utomhusfestival Eldfesten.

Sofia Karlsson är en fyrfaldigt Grammisbelönad
sångerska, låtskriverska och producent med
största fokus på musiken. 2005 släpptes hennes
andra album Svarta Ballader som blev en stor
succé som låg på Sverigetopplistan i 54 veckor!
Sofia har under åren mottagit prestigefyllda priser som bl.a. Dan Andersson-priset, Ulla Billquist
stipendiet och även två danska Grammisar. Hon
har också sjungit in duetter med Svante Turesson, Torstein Bergman och Rikard Wolff. Med
sig i Ljungby har hon en av Sveriges främsta
gitarrekvilibrister – Mattias Pérez.

Svend-Erik Engh är ursprungligen från Köpenhamn men bor nu i Edinburgh, Skottland. Han
började sin karriär som professionell berättare
1994. Sedan dess har han berättat historier på
festivaler och vid middagsbord runt om i världen.
Svend-Eriks berättelser är en blandning av traditionella skandinaviska sagor, myter om de nordiska gudarna, världssagor samt egna berättelser
baserade på sina livserfarenheter. På årets festival är hans föreställningar endast på engelska.

Saga Alexanderson är uppvuxen längs den
slingrande grusvägen i Agunnaryd, som
trampats av berättarna Mickel i Långhult och
Halta-Kajsa i Ryd. Hon är pensionerad skolbibliotekarie och berättar gärna både om det som
hänt och inte hänt.

Siw Svensson var berättarpedagog på Sagomuseet fram till juni 2018. Numera är hon pensionär,
åtminstone på papperet… Hon är en välkänd
underhållare i regionen. 2016 tilldelades hon
Ljungby Kulturpris för sina insatser som berättare. När Siw berättar kastas åhörarna, oavsett
ålder, in i en värld full av både magiska sagor,
tokiga skrönor och mörka sägner.

Slaka Balladforum är gänget som träffas
regelbundet och laborerar med såväl den rika
balladtraditionen från Slaka utanför Linköping,
som med ballader från olika regioner och kulturer. På årets festival bjuder de in till balladernas grymma, ljuvliga värld där alla är välkomna!

Thomas Andersson är fiolspelman och muntlig
berättare från Umeå i Västerbotten. Under
många år som folkmusiker bar han på en känsla
av otillfredsställelse. Han hade något mer inom
sig som behövde uttryckas. Då upptäckte han att
berättandet och musiken i kombination verkligen
berör människor. Berättelserna hämtas ur vårt
gemensamma kulturarv blandat med Thomas
egna erfarenheter. Thomas är en av våra Mickelpristagare.
Timothy Tangherlini
är folkloristikens multikonstnär. Han är professor vid Scandinavian
Section och Department
of Asian Languages and
Cultures vid University of
California Los Angeles,
där han undervisar i
folklore, litteratur och
kulturvetenskap. Timothy har dessutom spelat in
två dokumentärer om den koreanska punkscenen! Hans forskning har rört sig från Evald
Tang Kristensens berättare i Danmark under
1800-talet, till schamanism i dagens Korea. Hans
nuvarande forskning handlar om hur berättelser
cirkulerar i sociala medier.

Tine Winther har de senaste två decennierna
ägnat sig åt berättande inom socialt arbete. Hon
har varit aktiv i Sveriges berättarrörelse och är
utbildad scenberättare på The School of Storytelling på Emerson College i England. Sedan
januari 2019 arbetar Tine som berättarpedagog
på Sagomuseet.

Tommy Ivarsson är trefaldigt önskad av
Sveriges Radios lyssnare både som Sommaroch Vintervärd! Han har också gett ut boken
Hudlös – en berättelse om livsmod, där han
självutlämnande berättar om sina perspektiv,
prioriteringar och val när han som pappa utmanades som allra mest. Sonen Jonathan fick
som sexåring diagnosen lungfibros och väntade i flera år på en lungtransplantation. Femton
år gammal gick han bort. Innan sin död startade han och familjen Jontefonden som idag
arbetar för att göra skillnad för andra som lever
i samma situation. De vill också väcka svenska
folkets intresse för organdonationsfrågan.

Tora Wall är folklorist och berättare. Hon arbetar i vanliga fall med sagor, sägner och folktro
på Nordiska museet men är just nu tjänstledig
för att doktorera i folkloristik vid Åbo Akademi.
Hennes specialområden är väsen och magi.
Tora är aktiv som folkbildare i TV och radio,
där hon bland annat berättar om folktro och
traditioner.

Ulrika Gunnarsson är uppvuxen med
folkmusik och dans och det har lett henne på
vägar till Raulandsakademiet i Norge, Musikhögskolan i Malmö och Universitetet i Limerick på Irland. I Ulrikas musikaliska kappsäck
finns lite av varje men det är den småländska
folkmusiken som väger tyngst. Hon sjöng under många år i bandet Sågskära och nu oftast
tillsammans med Jonas Åkerlund och Södling
Sessions. Ulrika jobbar också som producent
på Musik i Syd.

Österlen Berättar är en ideell förening med säte i östra Skåne. De har
återkommande samarbeten med Österlens museum och Stenshuvuds
Nationalpark och gör bland annat stadsvandringar i Simrishamn och
berättarvandringar i nationalparken. Föreningen har också gjort berättarraider i Simrishamn och sommaren 2014 arrangerades Berättelser
under blodboken, där de bjöd på sagor och skrönor från olika håll.
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UPPTÄCK OCH UPPLEV!
Sagobygden är en
palett av möjligheter, från
inspiration till utveckling.
Här finns något för alla, stora som små!
Berättarföreställningar, Sagomuseum
Workshops, Barnguidningar,
Sägenresor, Geocaching, Fördjupning,
Sägenskåp, Festival, Skolbesök,
Kurser, Bokhandel, Specialuppdrag,
Varierande program och utflykter
under hela året, tex Spökvandring
i Hjärtanäs och mycket mer.

ÅRETS
INVIGNINGTALARE
Mats Djurberg är generalsekreterare för Svenska
Unescorådet, pol. mag.
från Linnéuniversitetet
och har lång erfarenhet av
internationell samarbete,
bl.a. från Naturskyddsföreningens internationella
samarbetsprogram, som
verksamhetsansvarig för
FN:s utvecklingsprogram
(UNDP) i Sverige och från
arbete med demokratifrågor i Chile.

Håll dig uppdaterad. Bli medlem.
kontakt@sagobygden.se
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