
Hembygdsgårdar och mindre museer har e�  stort behov av a�  nå ut och 
väcka intresse för sina samlingar och byggnadsobjekt. Ibland saknar 
de verktyg för a�  skapa verkligt a� raktiva presentationer som lockar 
och engagerar besökare. Men det fi nns hjälp a�  få för a�  utveckla si�  
berä� ande oavse�  vilken form det har. 

Hembygdsrörelsen drivs med ideella och hängivna krafter och gemensamt 
för de fl esta är behovet a�  nå ut och bredda besöksunderlaget. Eller 
fördjupa intresset. Inte minst har de� a varit svårt under pandemin då man 
inte kunnat genomföra publikdragande aktiviteter och hålla byggnader 
öppna.

Tack vare stöd från Kulturrådet kan Centrum För Dramatik hjälpa kulturarvs- Centrum För Dramatik hjälpa kulturarvs- Centrum För Dramatik
och hembygdsrörelsen a�  levandegöra föremål, platser och händelser 
oavse�  vilken form och nivå framställningen har. Den kan göras genom t ex 
personlig guidning, audioguide, kortfi lm eller bygdespel. En engagerande 
berä� else leder alltid till e�  ökat intresse för verksamheten, starkare 
återväxt och inte minst möjligheten a�  nå nya publikgrupper. 

För a�  fokusera på viktiga delar i berä� andet och bygga upp en historia 
som både blir fängslande och förmedlar kunskap kan någon form av 
samarbete med en dramatiker eller manusförfa� are vara till stor hjälp.   

Utveckla di�  berä� ande – fyra regionala inspirationsdagar hösten 2022
Genom samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och några regionala 
hembygdsförbund ska en fullmatad inspirationsdag (halvdag) genomföras 
på fyra olika platser i landet. Syftet är a�  inspirera lokala hembygdsföreningar 
och mindre kulturarvsinstitutioner till a�  utveckla si�  berä� ande så de bland 
annat kan nå ut och engagera nya målgrupper. Under denna praktiskt 
inriktade dag förmedlas även information om hur samarbeten med en 
manusförfa� are kan läggas upp på e�  enkelt sä� . 

Inspirationsdagar om 
engagerande berättande

Förhandsinformation för hembygdsföreningar: 



Deltagandet är kostnadsfri�  för deltagarna och inkluderar kaff e samt enkel 
lunchförtäring. Preliminär tidsperiod för de regionla inspirationsdagarna 
blir hösten 2022, veckorna 41-44. 

Deltagarna ska genom inspirationsdagarnas olika programpunkter få fl era 
praktiska verktyg a�  arbeta vidare med för a�  nå ut och göra sina föremål, 
byggnader av alla de slag och händelser mer lockande för besökare. 

Mer detaljerad information om de� a kostnadsfria arrangemang kommer a�  
distribueras av Sveriges Hembygdsförbund och Centrum för Dramatik. Då 
presenteras även platser och lokaler samt tider liksom hur bokningarna ska 
gå till. Allt för a�  inspirera till mer engagerande berä� ande. 

Preliminärt programinnehåll under 
inspirationsdagarna:
Manus/dramaturgi – att bygga en fungerande verktygslåda. 
Berättarteknik – muntligt berättande, inläsning, intervju. 
Karaktärsutveckling – skapa/utveckla historiska karaktärer, 
verkliga och fiktiva. Kort workshop.

Berättande genom olika kanaler:Appar/smartphones. Guidade 
visningar/vandringar. Film – dokumentärt och fiktivt berättande. 
Audioguider – dramatiserade korta berättelser, fakta möter 
fiktion. Levande skådespel i miljön, tablåer. 

Lathundar, dokumentation m m
Efter inspirationsdagarna tas lathundar, länktips och dokumen-
tation också fram och distribueras till deltagarna. Då lanseras 
också de olika paket som läggs upp med manusförfattare för att 
underlätta samarbeten.

Centrum för Dramatik  är en medlemsorganisation för drama-Centrum för Dramatik  är en medlemsorganisation för drama-Centrum för Dramatik
tiker och manusförfattare som verkar för att fler ska komma 
i kontakt med dramatiskt berättande. Vi förmedlar uppdrag, 
arrangerar kurser, samverkar kring medlemsaktiviteter samt 
initierar projekt och samarbeten.

Ytterligare 
information:
Henrik Valentin
0705-780790

syd@centrumfordramatik.se


