Västerbotten – Berättarnas län!

Marianne Folkedotter har jobbat
med berättande och musik under
många år.
Förutom att inventera och dokumentera andras berättelser håller
hon även kurser i muntligt berättande.
Sedan några år tillbaka är hon en
av länets scenberättare och ingår
som sådan i Västerbottensteaterns Berättarensemble. Marianne är numera verksam åt Västerbottens museum som landets
enda berättarantikvarie.

”Det är en berättarrörelse på
frammarsch! Det är ett som är
säkert. Hur stor och hur
omfattande den blir är det svårt
att sia om. Kanske är intresset för
det muntliga berättandet en
reaktion på den massmediala
världen som vi omger oss med i
dag. I stor utsträckning är det tv
och datorer som förser oss med
färdiga bilder och berättelser.
Alltmer sällan berättar vi själva
eller lyssnar till varandras berättelser. Och det är ju så med det
mesta att när det dragit iväg för
mycket åt det ena hållet svänger
pendeln tillbaka igen. För det
måste finnas en homeostas,
en jämvikt i livet! ”

En god berättare behöver ingen särskild scen att framföra sin berättelse på. Det går lika bra att sitta vid kakelugnen i salen som nere vid älven. Inte
heller behöver berättaren någon scenografi, dekor eller
kostym. Det är genom att måla med orden som berättelsens personer får liv, som rum och
omgivningar tar färg och form. Följ med in i
berättelsernas värld! Njut av en stunds stimulerande avkoppling.
Lyssna till den ålderdomliga men ändå aktuella
berättelsen om Näcken som lockar med sitt spel.
Eller låt Marianne, med hjälp av orden och musiken dela
med sig av de berättelser som hon samlat som handlar
om människors längtan.

På Tjarn inramas berättelserna av hemmanets yttre och inre
miljö. Med orden och musiken får lyssnaren följa med in i de
många berättelserna. Arrangemanget passar såväl för den
större som för den mindre gruppen.
Priser från 5200 kr per grupp exkl moms i samband med konferens, arr.tid ca 1h eller enligt ö.k. Arrangemanget kan även
bokas separat, inkluderar visning och vistelse på 1800-tals
hemmanet Tjarn inklusive en lättare måltid. Tidsåtgång ca 4h.
Prisex. 1239:—/pers + moms vid grupp om 10 personer.
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