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Tänk vad tiden går! I år är det 25 år sedan den första Ljungby 
Berättarfestival slog upp sina portar. Modiga personer, med 
ett brinnande intresse för berättande startade festivalen som 
blivit något av en ”kär gammal vän” till våra återkommande 
gäster. Sedan 2008 gör Ljungby Berättarfestival och Musik 
i Sagobygd denna fest tillsammans. Berättarfestivalen har 
genom åren haft många berättare som lämnat oförglömliga 
intryck. Evenemang har prövats, vi har som scen haft skogen, 
flottar, träd, bussar, affärer, torg och gator, framträtt till 
frukost, lunch och kvällsmat… Musik i Sagobygd är festivalen 
som lyfter fram den berättande musiken. Genom vokal musik 
i en mängd genrer samt genom toners egna inneboende kraft, 
får vi i år bland annat möta musikaliska berättelser av modiga 
utvandrare och invandrare. 

I år presenterar vi stolt en mångfald av berättelser i ord och 
toner som ger oss alla möjligheten att sätta in oss själva i 
ett vidare världsperspektiv och ta oss till ställen dit vi aldrig 
trodde vi kunde resa. Artisterna kommer från såväl de stora 
internationella scenerna som den lokala myllan och allt 
däremellan. Så kom och upplev hur ord och ton hänger ihop i 
sagolikt samspel.
 
Varmt välkommen att fira med oss!

Meg Nömgård, chef Sagomuseet
Magdalena Fronczak, producent Musik i Syd

LJUNGBY BERÄTTARFESTIVAL
MUSIK I SAGOBYGD
2014

Programmet
Festivalen erbjuder en massa roligt både för 
vuxna och barn i form av berättande, kurser, 
konserter mm. För att du lättare ska kunna 
orientera dig i programmet så håll utkik efter 
de här prickarna:

 
Om inget annat anges är längden på 
föreställningarna:
Vuxenföreställningarna – ca 40 min
Barnföreställningarna (från 3 år) – ca 20 min

Biljetter
Du kan förbeställa biljetter och festivalpass 
med blanketten på sidan 25 eller köpa dem 
på Sagomuseet i Ljungby. Det går också att 
beställa biljetter genom att mejla:
kontakt@ljungbyberattarfestival.se. 
Vissa evenemang har billigare biljetter för 
ungdomar upp till 19 år.

Festivalpass
Alla som önskar köpa biljetter till en eller 
flera föreställningar behöver ett festivalpass, 
vilket kostar 20 kronor per person. För barn 
under 19 år och medlemmar i Berättarnätet 
Kronoberg är det gratis. Festivalpasset ger 
dig även gratis entré på flera programpunkter 
samt till Sagomuseet. 

Mat och fika
För den som önskar en matbit eller en kopp 
kaffe under festivalen finns dessa alternativ:
Gästgivaregården Serverar lunch varje 
festivaldag kl. 11.30 – 14.00 samt erbjuder 
eftersits lördag och måndag.
Märtas Café Serverar fika i samband med 
föreställningar.
Sagomuseet Här finns möjlighet att köpa 
kaffe och kaka kl. 10.30 – 15.00 varje dag.
Grand Festivalbaren är öppen i samband 
med föreställningar. Vin, öl, icke alkohol
haltiga drycker och blandade godsaker 
serveras. 
Hotell Terraza Bistro Öppet fre, mån, tis 
från kl. 17.00, lör kl. 18.00, sön stängt.

Fråga oss på Sagomuseet för fler tips. 

Kontakt
Ljungby Berättarfestival
Ring 0372 – 148 55
Mejla kontakt@ljungbyberattarfestival.se
Webb www.ljungbyberattarfestival.se
 www.sagobygden.se

Musik i Sagobygd
Ring 0709 – 20 58 19
Mejla magdalena.fronczak@musikisyd.se
Webb www.musikisyd.se/musikisagobygd

Bra att veta!

Musik

Berättande för vuxna Seminarium/Föreläsning

Berättande för barn Kurs/Workshop

Sägenresa

Vilka 
uppträder?
Presentation av de 
medverkande hittar 
du på s. 21–24.

Hur hittar 
jag?
Karta över evene
mangsplatserna 
hittar du på s. 27.

~ 25 År ~ 
Tillgänglighet
Alla är välkomna till festivalen! Om du har 
en funktionsnedsättning och behöver en 
anpassning för att kunna ta del av någon 
programpunkt, kontakta Ljungby Berättar
festival, kontaktuppgifter nedan.

De programpunkter som syntolkas mar
keras i programmet med denna symbol.

I flera av festiavallokalerna finns 
hörsel slinga. Se kartan på s. 27.

Handikapptoalett finns på Gamla Torg och i 
Garvaren.
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Islänningasagor 
– en utställning med de gamla 
svenska originalutgåvorna
De första isländska sagorna översattes till 
svenska på 1600talet. Sagorna sågs som 
historiska källor som berättade om Sverig
es ärorika förflutna. Den här utställningen 
visar den allra första sagan som över
sattes; Götriks och Rolfs saga 1664, följd av 
bland andra Hervararsagan, som knöts till 
småländska Bolmsö. Här finns också ett ex
emplar av Snorre Sturlassons Konungasagor, 
som trycktes på Visingsö 1679 av Per Brahes 
boktryckare Johann Kankel. Utställningen kan 
ses på Sagomuseet. 

25 års festival 
– en fotoutställning
Sedan den allra första festivalen 1990 har 
händelserna dokumenterats med kamera. Vi 
har letat bland tusentals fotografier och hit
tat en hel del guldkorn ur festivalens historia. 
Se bilder på brinnande engagemang, fångade 
lyssnare och mycket mer. En sak slogs vi av 
när vi gick igenom bilderna; vad unga alla 
var. Utställningen kan ses på Sagomuseet.

I lägereldarnas och sagornas tid 
– Berättarfestivalens Lajv med 
Nistingur
I sommarlägret samlas människor och andra 
varelser till den årliga ceremonin för fred och 
god skördelycka. Man hedrar makterna, knyter 
nya kontakter och ägnar sig åt byteshandel. Det 
är ett tillfälle då vapenstillestånd råder mellan 
de olika grupperna. Men är alla verkligen vänligt 
inställda till varandra?

Detta lajv startar samtidigt med festivalen 
under fredag kväll. Under söndagen öppnar 
lägret för festivalbesökare som är nyfikna på 
hur ett lajv går till. Dessa besökare får gärna 
vara lämpligt klädda (en del enklare kläder 
kommer att finnas till utlåning), ha läst på 
om lajvets regler och anmält sig i förväg via 
Sagomuseet. På museet kommer det också 
att finnas intriger att hämta ut. Deltagande 
kan ske mellan kl. 16.00 och 00.00. 

Under hela måndagen håller lägret öppet för 
besökare – barn, ungdomar och vuxna – som 
får en chans att uppleva lajv på ”nybörjar
nivå”, det vill säga utföra mindre uppdrag 
och deltaga i lajvtypiska aktiviteter. Ta då 
kontakt med Sagomuseet så får du all hjälp 
du behöver inför ett besök i lajvområdet. 
Deltagande kan ske mellan kl. 10.00 och 
16.00.

Läs mer på Lajvets egen hemsida:
www.ginnungagap.se

Utställningar

Sagomuseet

Lajv

Berättarläger
Nordiskt Berättarläger 2014
Är du boende Norden och i åldern 13 – 20 
år? Då är du välkommen till det Nordiska 
berättar lägret i Ljungby!

Om du fascineras av berättande, sagor, fan
tasy och gillar att uppträda, så är detta verk
ligen något för dig. Under en helg kommer 
du få en unik möjlighet att prova på muntligt 
berättande och utveckla din förmåga att 
fängsla en lyssnarskara med berättelser. Har 
du berättat förut är det ett plus, men det är 
inget krav. Vårt mål är att få lägerdel tagare 
från flera av de Nordiska länderna. Vi kom
mer att bo tillsammans i Ljungby, Sverige. 
Minst en gång om dagen besöker vi Ljungby 
Berättarfestival som pågår samtidigt. Där 
får du möjlighet att gratis lyssna till flera av 
världens bästa berättare. Några av festiva
lens artister kommer dessutom att besöka 
oss för att hålla workshops.

Datum
13/6 – 16/6 2014

Kostnad
200 kr, i detta pris ingår kost och logi. För de 
långväga ingår även resekostnaden. Medtag 
liggunderlag och sovsäck.

Anmälan och mer info
Mikael Thomasson
Mejla: mikael.thomasson@sagobygden.se
Ring: 0737 – 82 66 00
Webb: www.sagobygden.se
www.berattarlager.wordpress.com

Boka snarast, begränsat antal platser.

Lägret anordnas i samarbete med Nordisk 
Kulturfond.

Sagomuseet är festivalens nav, här finner du 
information och biljetter. Med ditt festival
pass besöker du museet gratis. Ta en titt i 
musei butiken som har fina festivalerbjudan
den, se våra festivalutställningar eller köp en 
enkel kopp kaffe. Välkommen in till fantas
tiska sagor och sägner om tomtar och troll, 
näcken och skogsfrun och maror och gastar!
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INVIGNING    FREDAG 13 juni

TID EVENEMANG PLATS PRIS

10.30 – 13.00 Festival på Lilla Torg

Kom till Lilla Torg och upplev festivalen! 
Några av våra artister ger er aptitretare 
från scen, andra kan dyka upp där du 
minst anar det.

På scen:
10.30 Bastardus SaNs
11.00 Erik AskUpmark på säckpipa
12.00 Sara Arámbula 
12.30 Banditsagor berättar två historier.
Fredrik Karlsson och Mikael Thomasson 
rör sig på torget.

Lilla Torg Gratis

10.30 – 14.00 I Mickels fotspår 
– en sagovandring i Långhult

Utan Mickel i Långhult, ”den svenska 
folksagokretsens största trumfäss”, 
ingen berättarfestival i Ljungby. Nu när 
festivalen fyller 25 år inbjuder vi till en 
vandring i Mickel i Långhults fotspår med 
sagoberättaren Per Gustavsson. En van
dring över slåtterängar, genom hassel
skog, förbi gapande stenbrott, över ån 
där Mickel fiskade med kalsongerna och 
på krokiga byvägar till Långhults Norre
gård. Genom Mickels sagor lär vi känna 
de människor som en gång befolkade 
bygden: påhittiga pojkar, fattiga torpare, 
usla studenter, hjälpsamma kvinnor och 
inte minst trollen i Kuggaberg. I Mickels 
sagovärld dukas mat av alla de slag fram 
på en förtrollad sten. Så även under 
denna vandring. Alla vandrare får äta sig 
mätta och dricka sig otörstiga, vid det 
dukade bordet under trädens kronor.

Vandringen är 6 – 7 km lång, ibland går 
vi i mer obanad terräng. Beräknad tid 3,5 
timmar. Samling kl. 10.30 på parkerings
platsen vid Målaskogs naturreservat. 
Även samåkning för de som önskar från 
Sagomuseet i Ljungby kl. 10.00. Vid 
anmälan, ange om du kan ta passagerare 
eller vill åka med.

Målaskogs 
naturreservat, 
parkerings
platsen

350 kr

Plats  Grand
Pris Vuxen 175 kr, ungdom 80 kr
Tid 19.00

Invigningen bjuder på smakprov från det 
som väntar under festivaldagarna. Det blir 
musik och berättande, allvar och humor. 
Per Gustavsson och BengtGöran Söder
lind håller i invigningen.

Medverkande
Sara Arámbula, Erik AskUpmark, Berät
tartrion Evil Twin, Anders Granström, 
Göran Hemberg, Nadin Al Khalidi, Hugh 
Lupton, Maria Misgeld, Lajvgruppen 
Nistingur, Jennifer Ramsay, Lise Sæther, 
Dag Westling.

TID EVENEMANG PLATS PRIS

09.00 – 12.00 Deconstructing the Firebird

I denna workshop kommer vi att un
dersöka hur fantastiska berättelser är 
en blandning av myt, saga och folksaga. 
Detta genom att analysera den ryska 
historien The Firebird och undersöka 
hur dess komponenter passar ihop. Vi 
kommer därefter att rekonstruera berät
telsen och titta på vilket sorts språk som 
är lämpligast för olika stycken. Goda 
kunskaper i engelska, erfarenhet av 
berättande eller litteratur är bra att ha 
för denna kurs. Kursledare: Hugh Lupton.

Garvaren,
sal ISM

300 kr

10.00 – 13.00 Kronobergs Berättarslam

Slam är en lekfull tävling i berättande. 
Delar av publiken är också jury och så 
småningom koras Kronobergs mästare.
Anmälan till 0372 – 148 55.
Värd: Ann Karin Ånman.

Garvaren,
sal Strålfors

Festivalpass

10.00 Berättelser från väggen

Pojken och jättefisken och andra
historier. Helén Dejke

Berättarväggen Gratis

Invigning

6 7
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15.00 Vad Askeladden fann på sin väg

Lise Sæther

Torpet 30 kr

16.00 Afternoon tea – I en annans kläder?

Göran Hemberg bjuder på filosofiska 
berättelser medan du serveras te, scones 
och kakor.

Sagomuseet 150 kr

16.00 Toner söker ord

Ilska, förälskelse, glädje och sorg. 
Världssolisten Johan Bridger på marimba 
trollbinder publiken med sitt virtuosa 
spel. Musiken har valts ut särskilt för att 
illustrera texter som ungdomar under 
dagen skrivit på workshop med förfat
taren Thomas Halling.

Ljungberg
museet

Festivalpass

16.00 Fortare Järnklo

Monika Westin

Eskilsgården 70 kr

17.00 En stenkaka till kaffet

Det är varning för jazz när Erik Ask
Upmark framför sina fängslande musik
föredrag rakt ur jazzens & schlagerns 
guldålder. På en praktfull trattgrammo
fon spelas musik av den tidiga jazzens 
giganter som Louis Armstrong och 
Duke Ellington – såväl som de kanske 
mindre kända Jack Hylton och Charleston 
Chasers. Dessutom berättar Erik på sitt 
oefterhärmliga och medryckande sätt 
om musikanterna, tidseran och den 
tidiga inspelningsteknikens vedermödor. 
Smaklig spis!
Erik AskUpmark a.k.a. DJ Prohibition

Piggaboda 
kvarn

75 kr
(inklusive 
fika)

18.00 – 21.00 Bland Dackemän och snapphanar

Under denna middag får vi höra mer 
om de upprorsmakare, skogstjuvar och 
vanligt bondfolk som levt och dött vid 
den gamla riksgränsen. Fram till mitten 
av 1600talet var Blekinge, Skåne och 
Halland en del av det danska riket, 
Smålands södra och västra gräns var 
därmed riksgräns. Läget långt från
(forts. nästa sida)

Gästgivare
gården

520 kr

TID EVENEMANG PLATS PRIS

11.30 Berättelser från väggen

Orfeus och Eurydike.  
Marianne Engström

Berättarväggen Gratis

12.00 En ogudaktig historia

Margareta Larsson

Eskilsgården 70 kr

13.00 Normaliteten: Soporna, kärleken 
och döden

Anders Granström

Eskilsgården 70 kr

13.00 – 15.00 Toner söker ord – Workshop

Ilska, förälskelse, glädje och sorg. Ibland 
kan det vara knepigt att sätta ord på alla 
känslor som bubblar i kroppen. Var med 
på en totalupplevelse där den beröm
de författaren Thomas Halling (Vara 
ihop serien, Agnesserien) och konst
pedagogen Linda Tranquist inspirerar 
deltagarna till eget skrivande som får 
en rafflande avslutning på konserten kl. 
16.00 samma dag.
För ungdomar cirka 10 – 12 år gamla.

Ljungberg
museet

50 kr

13.00 – 15.00 Berättarcafé

Studenter från 2013 års högskolekurs i 
muntligt berättande i Ljungby berättar. 
Kom och lyssna eller delta med en egen 
berättelse.

Märtas café Festivalpass

14.00 Häxan utan namn

Banditsagor

Ljunggården 30 kr

14.00 Ta oss båda!

En berättarföreställning byggd på berät
telser från förintelsen. Amanda Glans

Eskilsgården 70 kr

15.00 – 16.00 On Common Ground

The story of the peasant poet John Clare 
and his descent into madness.
Hugh Lupton

Eskilsgården 70 kr

8 9
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09.00 – 11.00 Berättarfrukost

Börja dagen med en härlig berättar
frukost. Här blandas alla sorters berät
tare och berättelser. Morgonens värd är 
Eva Andersson. Frukosten serveras från 
08.00 och du bokar din frukost direkt hos 
Hotel  Terraza, tel: 0372 – 135 60.

Hotel Terraza 100 kr

10.00 – 00.00 I lägereldarnas och sagornas tid 
– Berättarfestivalens Lajv

Nistingur hälsar er välkomna. För delta
gande kontakta Sagomuseet och läs mer 
på sidan 5.

Festivalpass

12.00 Anansi

Lise Sæther

Torpet 30 kr

12.00 Från springpojke till ordförande i 
Svenskt Näringsliv

Kenneth Bengtsson

Garvaren, 
sal Strålfors

70 kr

12.00 Ung kultur

En kavalkad av unga kulturarbetare från 
Ljungby som ger oss olika typer av scen
konst som pianomusik, ordkonst och 
trolleri. Alice Jansson, Isabelle Lindroth, 
Alex Persson, Jesper Rogerstam

Ljunggården Festivalpass

13.00 – 17.00 Från obemärkt till omtalad 
– en sägenresa

Lär känna tre livsöden från Sunnerbo. 
Tilda i Källshult, Johannes på Lilläng 
och Halta Kajsa i Ryd var tre människor 
som i högsta grad är värda att minnas. 
De var människor som stack ut, gick 
sin egen väg och hade förmågor utöver 
det vanliga. Kanske får du både se och 
höra någon… Följ med berättarna Anna 
Liljequist, Saga Alexandersson och Siw 
Svensson med buss till de omtalades 
hem. Avresa med buss 13.00 från Sago
museet. Hemma cirka 17.00. Fika ingår.

Avresa från 
Sagomuseet

350 kr

TID EVENEMANG PLATS PRIS

rikets centrum påverkade människor på 
båda sidor gränsen – en del utnyttjade 
det hela i brottsliga syften, andra för
bannade både det egna landets arméer 
och fiendearmén medan de försökte 
att få vardagen att fungerar. Kom 
och hör berättelserna om friskyttar, 
skogs tjuvar och upprorsmän och inte 
minst Markarydsprästen som spikades 
fast med skägget i ett träd! Samtidigt 
serveras en 3rätters middag.

SvendErik Engh, Birgitta Hult,  Håkan 
Nordmark, Bastardus SaNs

19.30 – 23.15 Damernas 
– en helkväll med berättande

Låt oss presentera en rad med fantas
tiska kvinnor på scen. Det blir allt från 
skämtsamma berättelser till japansk 
skräck.
Du kan välja att köpa en biljett för hela 
kvällen; alla tre programpunkter nedan 
ingår, eller endast köpa biljett till någon 
av föreställningarna.

Grand 200 kr

19.30 – 20.30 Danmark vs Sverige

Annemarie Krarup, Marianne   Engström 
(Ingår i Damernas.)

Grand 70 kr

20.45 – 21.45 There’s a will, there’s a way

Jennifer Ramsay, Nadin Al Khalidi 
(Ingår i Damernas.)

Grand 70 kr

22.00 – 23.15 Evil Twin

En föreställning som återupplivar den 
japanska mytologins hämndlystna kvin
nor, i en föreställning där uråldrig skräck 
hemsöker oss på nytt. 
Agnes Branting, Amanda Glans, Frida 
Spång (Ingår i Damernas.)

Grand 90 kr

Efter dagens program är det eftersits på Gästgivaregården!10 11
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16.00 Afternoon tea – Sju historier från 
de sju världsdelarna

SvendErik Engh underhåller med 
tänkvärda historier. Du bjuds inte bara 
på berättande, utan även på te, scones 
och kakor.

Sagomuseet 150 kr

18.00 – 22.30 Berättarfest

Du köper en biljett för hela kvällen och 
kan byta lokal i pauserna. Alla rödmar
kerade programpunkter nedan ingår. 
Observera att vi inte kan garantera att 
det finns plats i just den lokal du önskar. 
(I mån av plats säljs biljetter till enskilda 
programpunkter i dörren för 70 kr/st.)

I år avslutas berättarfesten med Artist -
in-Residence – På väg. Där garanteras alla 
plats.

Vuxen
200 kr

Ungdom 
100 kr

18.00 Från jord till ord

Lise Sæther

Eskilsgården

18.00 Vita fruar och sotiga män

Skrönor från dåtid. Helén Dejke

Märtas Café

18.00 Bastardus Beryktade betraktelser

Bastardus SaNs

Ljunggården

18.00 En oändlig historia

Margareta Larsson

Gästgivare
gården

19.00 Psalms from the Horse’s Mouth

Stories of horses and horse magic. 
Hugh Lupton

Ljunggården

19.00 Kärlekshistorier från hela Danmark

SvendErik Engh

Eskilsgården

19.00 Pyttipanna

Eva Andersson

Gästgivare
gården

TID EVENEMANG PLATS PRIS

13.00 Mindre djur, djur och större

Ta gärna med ditt gosedjur, så tar jag 
med mig mitt. Berättelser för de allra 
minsta barnen. Helén Dejke

Torpet 30 kr

13.00 Pojkarna som försvann

Frida Spång

Eskilsgården 70 kr

14.00 Fort innan dom kommer! 
– När vuxna gör hyss

Agnes Branting

Eskilsgården 70 kr

14.00 – 16.30 Öppen scen

Här ges möjlighet för alla att berätta. 
Kom för att lyssna eller bidra med en 
historia. Värd är Pelle Olsson.

Märtas Café Festivalpass

14.00 Bastardus Beryktade Betraktelser

Bastardus SaNs

Ljunggården 30 kr

15.00 ComedyMagic, Trolleri och humor

Fredrik Karlsson

Torpet 30 kr

15.00 Fritiof Nilsson Piraten

Piratensällskapets Mikael Persson och 
Peter Danielsson berättar om Fritiof 
Nilsson Piraten och om samarbetet med 
Sven Ljungberg. Dessutom visas filmen 
Den sanne Lögnaren.
I samarbete med Ljungbergmuseet.

Ljungberg
museet

60 kr

15.00 – 16.30 Thousands are sailing

Det var inte länge sen vi smålänningar
själva behövde den hjälp som andra nu
behöver av oss. Vi sökte den i Amerika
för ett sekel sedan. Människor söker
den hos oss nu. Följ med på en resa –
vacker, spännande, farlig – gestaltad i
våra älskade emigrantvisor. Musik med
folkmusikerna Maria Misgeld och Dag
Westling samt nyskrivna texter om mi
gration av nysvenskar i vår närhet.
Som förband presenterar vi stolt en
pristagare från Sveriges bredaste
tävling för unga musiker: Musik Direkt.

Grand Vuxen
100 kr

Ungdom
50 kr

Anmäl dig gärna i förväg till 

Sagomuseet: 0372 – 148 55.

12 13
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09.00 – 12.00 Berätta, rimma och ramsa med små 
barn

Rim och ramsor har blivit Helén Dejkes 
signum; hon använder andras ramsor, 
men framförallt egna. Helén är en 
erfaren berättare och pedagog med stor 
erfarenhet av att hålla kurser. Här lär du 
dig berätta med yngre barn.

Garvaren,
sal ISM

450 kr

10.00 – 12.00 Erotiska naturväsen i sägner och 
rättegångshandlingar

Ett seminarium baserat på historiken 
Mikael Hälls doktorsavhandling Skogs-
rået, Näcken och Djävulen, som handlar 
om en tid där människor kunde dömas 
till döden för berättelser om älskog med 
naturväsen. Seminariet inleds med att 
Per Gustavsson ger berättarföreställnin
gen Firremirra brinner. Öppet samtal förs 
av Bengt af Klintberg, Mikael Häll och Per 
Gustavsson.

Garvaren, 
sal Electrolux

100 kr

10.00 – 16.00 I lägereldarnas och sagornas tid 
– Berättarfestivalens Lajv

Nistingur hälsar välkomna. För deltagan
de kontakta Sagomuseet och läs mer på 
sidan 5.

Festivalpass

10.00 Naima och Kung Mamud

Ur Tusen och en Natt för barn från 6 – 10 
år. Margareta Larsson

Torpet 30 kr

10.00 Mitt liv som polis

Anders Karlsson, polischef, berättar med 
värme och humor om händelser från 
båda sidorna av lagen.

Märtas café 70 kr

11.00 Nils Holgersson 

Marianne Engström

Torpet 30 kr

11.00 The Pottle of  Brains – and other 
English folktales

Hugh Lupton

Eskilsgården 70 kr

TID EVENEMANG PLATS PRIS

19.00 Ödets lekar – hyllning till en 
storyteller

Göran Hemberg

Märtas Café

20.00 Sälskinn Björnskinn Trumskinn

Birgitta Hult

Eskilsgården

20.00 Mitt Liv i Sverige

Graham Tainton

Ljunggården

20.00 Romeo och Julia

Marianne Engström

Märtas Café

20.00 My Celtic world

Jennifer Ramsay

Gästgivare
gården

20.45 – 21.30 Festivalbaren är öppen!

Välkommen att mingla fram tills 
föreställningen Artist-in-Residence – På 
Väg börjar. Fredrik Karlsson bjuder på 
magisk underhållning.

Grand Festivalpass

21.30 Artist-in-Residence – På Väg

Att vara Artist In Residence betyder 
att man som scenkonstnär, under en 
begränsad tid, får tillfälle att fördjupa 
sig i sin konst. Under ett antal dagar har 
två musiker och två berättare kunnat 
göra just detta tillsammans. Denna kväll 
kommer de för första gången presentera 
resultatet. 
Nadin Al Khalidi, Anders Granström,
Sara Arámbula, Erik AskUpmark

Grand
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16.00 Afternoon tea – Bovar och banditer

Bengt af Klintberg berättar gamla och 
nya folksägner om rövare, tjuvar och 
bedragare. Du lyssnar, dricker te och äter 
scones och kakor.

Sagomuseet 150 kr

19.00 Att lägga verkligheten till rätta

Marie Hermansson berättar om sina 
böcker och skrivande.
I samarbete med Ljungby bibliotek.

Biblioteket 40 kr

19.00 – 20.15 25 år med bisarra berättelser

Under 25 år har Anders Granström un
derhållit i Borgstugan på Glimmingehus 
med ”Bisarra berättelser och hiskeliga 
historier” i vilka han ständigt grävt upp 
nya hemskheter ur den österlenska 
myllan och bärgat lik på lik ur Östersjön. 
Kom och lyssna på en av Sveriges främs
ta berättare av ruggiga historier.

Grand 90 kr

20.00 – 22.00 Vitsarnas afton

Dessa korta historier med en punchline 
har numera sin plats på berättarfestiva
len. Kom, lyssna och släng käft i trivsam 
restaurangmiljö. Vill du ta en öl så går 
det bra. 
Sara Arámbula, Roland Eiman,
Anders Karlsson
Mikael Thomasson är värd.

Gästgivare
gården

Festivalpass

Efter dagens program är det eftersits på Gästgivaregården!

TID EVENEMANG PLATS PRIS

13.00 – 16.00 Storytelling to Educate for Life

”If you don’t know the trees you can 
get lost in the forest, but if you don’t 
know the stories you can get lost in life.”  
(Siberian elder)

Kursledare Jennifer Ramsay, ”The Story 
Girl”, är en skotsk berättare som delar 
med sig av praktiska tips från sin långa 
erfarenhet av att undervisa engelska 
genom berättande. Via didaktiska aktiv
iteter som lätt kan tillämpas i klassrum
met, kommer vi att se hur berättelser 
kan ge en tydlig kontext. Då inspireras 
eleverna att förbättra sina kommunika
tiva färdigheter på ett meningsfullt sätt. 
Visdom från berättelser kan hjälpa elever 
att hitta sin väg i livet.

Garvaren, 
sal ISM

450 kr

13.00 Repet från himlen

Mats Rehnman 

Eskilsgården 70 kr

13.00 En loppa, en lus – en klok liten mus

Lustiga sagor om djur.
Eva Andersson

Torpet 30 kr

14.00 Mitt liv i Sydafrika

För många år sedan hjälpte advo katen 
Nelson Mandela honom att slippa apart
heidregimens brutala fängelser. Om 
detta och mycket mer berättar Graham 
Tainton som bott i Sverige sedan 1959. Vi 
bjuds också på steppdans till Mandelas 
ära.

Eskilsgården 70 kr

15.00 – 16.10 Gruvliga historier

Gruvliga historier är en föreställning fylld 
av hemskheter, där vi får rysa tillsam
mans. Självklart finns där också skratt, 
kärlek, dråpligheter och värme. 
Sara Arámbula

Ljunggården 90 kr

15.00 Kejsarens gyllene kanna

Birgitta Hult

Torpet 30 kr

16 17
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13.00 – 15.00 Sagor att berätta och leka 
– inspirationsföreläsning

I början av 2014 gav Natur och Kultur 
ut Per Gustavssons nya bok Sagor att 
berätta och leka. Det är en praktisk 
handbok som vänder sig till förskolans 
personal. Den innehåller ett 35tal sagor 
för små barn och mängder med tips på 
hur sagorna kan berättas med tygtrasor, 
leksaksdjur och enkel rekvisita.
Per Gustavsson

Garvaren,
sal ISM

300 kr

13.00 Ett Ögonblick

En föreställning av och med Ulla Sjöö. 
Ulla blev blind för 13 år sedan. Plötsligt 
hände det ett mirakel. Ulla ser igen, 
undrens tid är inte förbi. Var det en dröm 
eller är hon i himlen? En gripande men 
glädjefylld föreställning.

Församlings
hemmet, 
Petrussalen

70 kr

13.00 Om livet förr

Ulla Stark berättar tillsammans med 
geten Svartspira för barn om hur det var i 
Sverige för inte så länge sen.

Torpet (utan
för)

30 kr

14.00 Anything is Possible

Jennifer Ramsay

Eskilsgården 70 kr

15.00 Fråga Bengt af Klintberg om 
folkminnen

Har du en fråga till Bengt? Skicka in den 
till Sagomuseet i förväg.

Märtas café 70 kr

16.00 Afternoon tea 
– Historier från en väg

Bengt Göran Söderlind berättar Historier  
från en väg. Du lyssnar, dricker te och 
äter scones och kakor.

Sagomuseet 150 kr

TID EVENEMANG PLATS PRIS

09.00 – 12.00 Tala är guld – att arbeta med 
muntlig framställning i skolan

Skolans läroplan trycker på vikten av 
att arbeta muntligt berättande, här får 
du chansen att lära dig mer i ämnet 
av Sagomuseets pedagog och dagens 
kursledare Mikael Thomasson.

Garvaren, 
sal ISM

450 kr

10.00 – 12.00 Islänningasagor

De Isländska sagorna är medeltida litter
atur skriven på och om Island. För första 
gången på många år har det gjorts en 
nyöversättning till svenska. Bakom den 
står Kristinn Jóhannesson som medver
kar under detta seminarium. Allt inleds 
med Gisle Surssons saga berättad av 
Göran Hemberg. Värd är Per Gustavsson.

Garvaren, 
sal Electrolux

100 kr

10.00 En berättelse från Österlandet

Margareta Larsson

Eskilsgården 70 kr

10.00 Sagor från farmors tid

Saga Alexandersson

Torpet 30 kr

11.00 – 23.00 En resa i Berättarfestivalens 
25-åriga historia

På småländska småvägar reser vi rakt in 
i Sagobygden, där vi stannar då och då 
för att uppleva berättelser. Vi gör paus 
för en enklare måltid vid den kultur och 
glädjeomsusade Tyrolen, fika blir det 
också. Framåt 18tiden når vi Ljungby 
där vi lyssnar till berättelser från 25 år 
av festival (se programpunkt 25-årskalas 
på sidan 20). Beställ picknickpaket om 
du önskar alt. ta med själv. Innan vi reser 
mot Tingsryd igen får vi uppleva festi
valens ”Grande Finale” med storslaget 
berättande och fyrverkeri (se program
punkt Grande Finale – Mästersmeden på 
sidan 20.)
Monika Eriksson

Tingsryd– 
Ljungby, tur 
och retur.
Avresa med 
buss från 
Tingsryd 
busstation.

450 kr
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Medverkande

Eva Andersson

Maka. Mamma. Mormor. 
Matte. Matglad, kakglad, 
skånsk berättare. 
Medverkar bland annat 
på berättarfesten under 
söndagen.

Saga Alexandersson

Verksam som skolbiblio
tikarie och berättar gärna 
både om det som hänt 
och inte hänt; livsberät
telser, sägner och folktro

Sara Arámbula

Uppvuxen i den 
sydländska, skånska 
myllan har hon både 
snapphanarna, berättan
det och rytmen i blodet.

Johan Bridger

Slagverkare vars 
repertoar är excep
tionellt mångsidig och 
sträcker sig från Bach till 
nyskriven och samtida 
konstmusik.

Kenneth Bengtsson

Företagare och entre
prenör. Kenneth började 
i sin ungdom på Ica i 
Ljungby för att arbeta sig 
upp till styrelserummens 
finrum.

Erik Ask-Upmark

Riksspelman och frilans
musiker som specialiser
at sig på äldre folkmusik
instrument som harpa 
och säckpipa.

Banditsagor

Banditsagor, här rep
resenterade av Johan 
Hanse och Oskar Sten
ström, skapar spännande 
och roliga föreställningar 
för hela familjen.

Helén Dejke

På visitkortet står det 
”Sagoberättare”, en titel 
hon bär med stolthet. 
Är egen företagare 
som berättar sagor på 
bibliotek, i skolor och 
förskolor. 

Peter Danielsson & 
Mikael Persson

Peter (skattmästare) och 
Mikael (ordförande) från 
Piratensällskapet berät
tar om Fritiof Nilsson 
Piraten under lördagen 
på Ljungbergsmuseet. 

Bastardus SaNs 

Består av tre gycklare 
– Erik Broström, My 
Gudmundsdotter och Niki 
Lazarevic – som hämtar 
inspiration från clowner 
och gatuteater. 

TID EVENEMANG PLATS PRIS

17.30 – 19.30 ”Draknästet” 2014

Välkommen till Ljungbys eget ”Drak
näste”. Kom och lyssna på fantastiska 
entreprenörer som berättar och visar upp 
sina spännande affärsidéer och produk
ter. Från scenen ställer ”drakarna” de 
svåra frågorna som skall sålla fram en 
värdig vinnare. Arrangemanget avslutas 
med servering i det gröna.
Ett samarrangemang med Ljungby
Business Arena. 

Tältet bakom 
Gamla Torg

Festivalpass

18.00 – 19.45 25-årskalas

Årets festival avslutas med att vi firar 
25 fantastiska festivalår. På scen står 
människor som har haft en avgörande 
betydelse för festivalens utveckling. 
Medan publiken äter ur sina picknick
korgar bjuds det på såväl roliga minnen 
som fantastiska berättelser. 

Kalaset arrangeras som picknick, vilket 
innebär att du tar med dig egen mat och 
dryck. Det går också bra att köpa ett 
picknickpaket på festivalen; litet paket 
kostar 155 kronor, stort paket kostar 195 
kronor och dessa bokas på Sagomuseet 
och hämtas på Ljunggården. (Paketen 
görs av Gästgivaregården.) Alkohol
haltiga drycker undanbedes då vi är i 
IOGTNTOs lokal.

Per Gustavsson, Monika Eriksson, Bengt 
af Klintberg, Göran Hemberg, Mats 
Rehnman, Margareta Larsson, Stina 
Tobiasson, Anders Smedenmark.
Bengt Göran Söderlind är konfrencier.

Ljunggården 90 kr

20.00 Grande Finale 
– Mästersmeden

Som gemensam avslutning på festivalen 
så blir det berättande i världsklass. Den 
internationellt framgångsrike berät
taren, Mats Rehnman, berättar en av 
sina bästa historier. Det hela avslutas 
med hjälp av FyrverkeriFabriken.

Scenen bakom 
Gamla Torg

Festivalpass
Berättartrion 
Evil Twin

Består av Amanda Glans, 
Frida Spång och Agnes 
Branting. De uppträder 
tillsammans och även var 
för sig under festivalen.

Nadin Al Khalidi

Mångsidig och socialt 
engagerad sångerska och 
sazspelare uppvuxen i 
Bagdad och Kairo. Med 
musik bygger hon broar 
mellan olika kulturer och 
traditioner.

Efter dagens program är det mingelfest på Gamla Torg!
2120



Bengt af Klintberg

Bengt är folklorist och 
författare. En återkom
mande och omtyckt 
berättare på Ljungbys 
Berättarfestival.

Alice Jansson och 
Isabella Linderoth

Två tjejer, 17 och 18 
år, som träffades på 
berättarlägret för två år 
sedan, nu medverkar de 
för första gången under 
festivalen som berättare.

Annemarie Krarup

En av Danmarks mest 
framstående scenberät
tare med en gedigen 
utbildning i bagaget. Hon 
lär ut konsten att berätta 
och undervisar i röstvård. 

Anders Karlsson 

Nygammal polischef i 
västra Kronoberg som 
gärna berättar historier 
ur sitt yrkesliv.

Fredrik Karlsson

Trollkarl och komiker 
boende i Växjö. Lärde sig 
sitt första trolleritrick 
som sjuåring och har de 
senast tio åren jobbat 
som underhållare.

Margareta Larsson

Margareta är en entusi
astisk sagoberätterska, 
skådespelerska och 
konst närlig ledare för 
Teater Sagohuset i Lund. 

Hugh Lupton

Brittisk, prisbelönt 
berättare som berättar 
historier från många 
olika kulturer men med 
en förkärlek för det 
engelska landskapet.

Anna Liljequist

Anna hittar sina berättel
ser på de mest oväntade 
ställen. Ingenting är 
egentligen för litet och 
bland växterna har hon 
tittat särskilt noga.

Nistingur

Från nordligare delar 
av Sverige kommer 
lajvgruppen Nistingur. 
”Nistingur” betyder 
”den kalla vinden” på 
isländska.

Kristinn Jóhannesson

Tidigare universitetslek
tor i Göteborg och Lund, 
redaktör för översät
tningar av de isländska 
släktsagorna, public
erade våren 2014.

Marianne Engström

Dansant, vältränad 
skådespelerska och 
berättare. Driver sedan 
2003 ”Berättarnas Torg” 
i Gamla Stan tillsammans 
med tre kollegor.

Anders Granström

Skådespelare och 
berättare i mästerklass, 
arbetar med att utveckla 
den muntliga konstarten.

Monika Eriksson

En berättare med en 
förkärlek för småländska 
folksagor.

Anna-Carin Fogelquist

Blockflöjtist och musik
producent med sällsynt 
förmåga att skapa 
kontakt och få även den 
unga publiken att verkli
gen lyssna.

Per Gustavsson 

Sökare av gamla 
bortglömda historier.  
Berättare och författare 
som arbetar med att 
återuppväcka intresset 
för den muntliga berät
tarkonsten i Sverige. 

Göran Hemberg

Arbetar som berättare 
och är en praktisk filosof.  
En av de som var med 
redan på den den första 
berättarfestivalen 1990.

Marie Hermansson

Författare som är inspir
erad av sagor och myter. 
Den av hennes böcker 
som fått flest läsare 
heter Musselstranden.

Birgitta Hult

Arbetar med att motivera 
andra till att berätta. 
Ursprungligen från de 
småländska skogarna bor 
hon nu i mångkulturella 
Malmö, där hon startade 
berättargruppen Ägir.

Tomas Halling

Författare och f.d. lärare 
med gedigen bokpro
duktion för barn och 
unga bakom sig. Thomas 
strävar alltid efter att 
väcka skrivlust och egga 
fantasin!

Maria Misgeld & 
Dag Westling

Maria är folksångerskan 
som ofta ger röst åt 
ålderdomliga visor. Dag 
är sångare och instru
mentalist inom irländsk 
traditionell folkmusik.

Svend-Erik Engh

En stor berättare från 
Danmark som varit en del 
av den danska berättar
scenen i över 20 år.  
Känd och älskad även i 
Sverige.

Mikael Häll

Författare och fil. dr 
i historia. Forskat om 
berättelser om männ
iskors sexuella möten 
med naturväsen och 
demoner i 1600 och 
1700talens Sverige.

Håkan Nordmark

Historiker och museiped
agog på Kulturparken 
Småland i Växjö.

Roland Eiman

Kommunchefen, musik
ern och hundägaren som 
gillar när ytterligheter 
möts, förenar och skapar 
en bra historia. 
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Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

09.00 Deconstructing the Firebird 300 kr

10.30 I Mickels fotspår – en sägenvandring 350 kr

12.00 En ogudaktig historia 70 kr

13.00 Normaliteten: Soporna, kärleken och döden 70 kr

13.00 Toner söker ord  – Workshop 50 kr

14.00 Häxan utan namn 30 kr

14.00 Ta oss båda! 70 kr

15.00 On Common Ground 70 kr

15.00 Vad Askeladden fann på sin väg 30 kr

16.00 Afternoon tea – I en annans kläder? 150 kr

16.00 Fortare Järnklo 70 kr

17.00 En stenkaka till kaffet 75 kr

18.00 Bland Dackemän och snapphanar 520 kr

19.30 Damernas – En helkväll med berättande 200 kr

19.30 Danmark vs Sverige (Ingår i Damernas.) 70 kr

20.45 There’s a will, there’s a way (Ingår i Damernas.) 70 kr

22.00 Evil Twin (Ingår i Damernas.) 90 kr

FREDAG

LÖRDAG

SÖNDAG
Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

09.00 Berättarfrukost 100 kr

12.00 Anansi 30 kr

12.00 Från springpojke till ordförande… 70 kr

13.00 Från obemärkt till omtalad – en sägenresa 350 kr

13.00 Mindre djur, djur och större 30 kr

13.00 Pojkarna som försvann 70 kr

14.00 Fort innan dom kommer! – När vuxna gör hyss 70 kr

14.00 Bastardus Beryktade Betraktelser 30 kr

15.00 ComedyMagic, Trolleri och humor 30 kr

15.00 Fritiof Nilsson Piraten 60 kr

15.00 Thousands are sailing (Biljett vuxen)  100 kr

Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

19.00 Invigning (Biljett vuxen) 175 kr

Invigning (Biljett ungdom) 80 kr
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Fyll i dina kontaktuppgifter i den gula 
rutan nedan. Fyll i vilka biljetter du 
önskar samt total summa för dessa på 
nästa sida. 
Beloppet (+ 20 kr/festivalpass) beta
las till bankgiro 5033–2303 senast 
tio dagar efter beställningen gjorts.  

Vi skickar då dina biljetter. Företag 
och kommuner kan faktureras.  
 
Beställningen skickas till: 
Berättarnätet Kronoberg 
Märta Ljungbergsvägen 1 
341 35 Ljungby

Gör så här –>

 Vänd –>

Biljettbeställning

OBS! Beställs via 
hotell Terraza. 
Telefon 0372 – 

135 60.

Bengt Göran 
Söderlind

En av initiativtagarna till 
Ljungby berättarfestival, 
som helst bara berättar 
om verkliga händelser. 

Ulla Sjöö

En dag efter 13 år vaknar 
Ulla upp och har plötsligt 
återfått sin syn. Ett fan
tastiskt mirakel som hon 
valt att dela med andra. 

Siw Svensson

Siw arbetar med barn och 
ungdomar, men berättar 
också gärna för vuxna. 
Hon har berättarverk
städer i skolor och guidar 
på Sagomuseet.

Graham Tainton

Koreograf och dansare 
som varit fängslad i 
Sydafrika. Med Nelson 
Mandela som advokat 
friades han och kom till 
Sverige 1959.

Ulla Stark

Kreativ hantverkare och 
berättare som förmedlar 
svensk kulturhistoria, 
företrädesvis för barn.

Monika Westin

Berättare och pedagog 
med rötterna i Sundsvall.

Lise Sæter

Norska som tidigare job
bade med biodynamisk 
lantbruk, men har sadlat 
om och arbetar nu som 
muntlig berättare.

Jesper Rogerstam

Trollkarl från Lagan 
som redan i tidig ålder 
hänförde sin publik med 
magiska illusioner.

Mikael Thomasson

Arbetar som berättarped
agog på Sagomuseet . 
Håller berättarkurser och 
berättar för alla åldrar.

Mats Rehnman

Mats är en känd scen
berättare med världen 
som sitt arbetsfält.

Jennifer Ramsay

Skotsk berättare och 
konstterapeut. Hennes 
mål är att göra det 
engelska språket mer 
tillgängligt och roligt 
genom berättande.

Alex Persson

Är med sina 10 år festi
valens yngsta deltagare. 
Han har spelat piano i 
tre år och musik är hans 
stora intresse. Medverkar 
under programpunkten 
Ung Kultur.
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Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

09.00 Berätta, rimma och ramsa med små barn 450 kr

10.00 Erotiska naturväsen… 100 kr

10.00 Naima och Kund Mamud 30 kr

10.00 Mitt liv som polis 70 kr

11.00 Nils Holgersson 30 kr

11.00 The Pottle of Brains 70 kr

13.00 Storytelling to Educate for Life – Story Girl 450 kr

13.00 Repet från himlen 70 kr

13.00 En loppa, en lus – en klok liten mus 30 kr

14.00 Mitt liv i Sydafrika 70 kr

15.00 Gruvliga historier 90 kr

15.00 Kejsarens gyllene kanna 30 kr

16.00 Afternoon tea 150 kr

19.00 Att lägga verkligheten till rätta 40 kr

19.00 25 år av bisarra berättelser 90 kr

Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

09.00 Tala är guld 450 kr

10.00 Islänningasagor 100 kr

10.00 En berättelse från Österlandet 70 kr

10.00 Sagor från farmors tid 30 kr

11.00 En resa i Berättarfestivalens 25åriga historia  450 kr

13.00 Sagor att berätta och leka – insp. föreläsning 300 kr

13.00 Ett Ögonblick 70 kr

13.00 Om livet förr 30 kr

14.00 Anything is Possible 70 kr

15.00 Fråga Bengt af Klintberg om folkminnen 70 kr

16.00 Afternoon tea – Historier från en väg 150 kr

18.00 25årskalas 90 kr  

Stort picknickpaket till 25årskalas
Litet picknickpaket till 25årskalas

195 kr 

155 kr

st paket 

st paket

Tid Evemang Pris Antal biljetter Summa

Thousands are sailing (Biljett ungdom) 50 kr

16.00 Afternoon tea – Sju historier från de sju… 150 kr

18.00 Berättarfest (Biljett vuxen) 200 kr

Berättarfest (Biljett ungdom) 100 kr

SÖ
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AG

Glöm inte att du 
även behöver ett 
festivalpass. Det 

kostar endast 
20 kr!

= hörselslinga 
 finns i lokalen
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Ljungby Berättarfestival Musik i Sagobygd 2014 sker i samverkan med:

Svenska Akademien Stiftelsen Längmanska kulturfonden

Korrö

Välkomna!
I år är det 30-årsjubileum 
av Korrö Folkmusikfestival! 
Den stora lilla festivalen med 
närhet till musiken, vännerna 
och naturen. Ett gediget pro-
gram utlovas!

www.korrofestivalen.se

Ljungby Berättarfestival Musik i Sagobygd 2014 
arrangeras av Sagomuseet i Ljungby,
Berättarnätet Kronoberg och Musik i Syd.


