
För a� få representanter för hembygdsföreningar a� utveckla si� berä�ande 
ska inspirationsdagen ge deltagarna användbara verktyg för att skapa 
a�raktiva presentationer på olika sä�. Målet är a� locka besökare, lyss-
nare och ti�are och väcka deras nyfikenhet och engagemang. Med hjälp av 
erfarna dramatiker får deltagarna inspiration under dagen till a� vidare-
utveckla si� berä�ande.

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 ibland vara till stor hjälp.   

Tack vare stöd från Kulturrådet kan Centrum För Dramatik hjälpa kulturarvs- och 
hembygdsrörelsen a� levandegöra föremål, platser och händelser ännu starkare 
oavse� framställningens form och nivå — till exempel genom skyltar, personlig 
guidning, audioguide, kortfilm eller spelscener i och kring sin hembygdsgård. 
En engagerande berä�else leder alltid till e� ökat intresse för verksamheten och 
skapar fler möjligheter a� nå nya publikgrupper. 

 

Utveckla di� berä�ande – fyra regionala inspirationsdagar nu i höst
Genom samarbete med Sveriges Hembygdsförbund och e� antal regionala 
hembygdsförbund genomförs fullmatade inspirationsdagar på fyra olika 
platser i landet (Eskilstuna, Hässleholm, Trollhä�an och Bollnäs). Syftet 
är a� inspirera representanter från lokala hembygdsföreningar och mindre 
kulturarvsinstitutioner till a� utveckla si� berä�ande. 

Under denna praktiskt inriktade  halvdag förmedlas även information om 
hur olika former av samarbeten med en manusförfa�are kan läggas upp på 
e� enkelt sä�. 

Inspirationsdag om berättande 
för hembygdsföreningar

Eskilstuna tisdag 18 oktoberDags att anmäla sig!



Deltagandet är kostnadsfri�  och inkluderar kaff e samt lunch.
Till inspirationsdagen i Eskilstuna inbjuds representanter 
för lokala hembygdsföreningar i Södermanland, Örebo län och 
Västmanland. Lokal: Munktellmuseet.
Preliminärt schema:
09.00 - 09-30  Ankomst, kaff e och inskrivning
09.30 - 09.45  Presentation av Centrum för Dramatik
09.45 - 11.15  Manusförfa� aren Henrik Valentin om fokus, olika kanaler 
                       och tekniker, några exempel på kortfi lm och audioguider 
11.15 - 11.45  Diskussion kring utskickat praktikfall om a�  fokusera 
11.45 - 12.30  Lunch
12.30 - 14.00  Dramatikern Eva Brise,”Våga skarva lite” om vikten a�  ta        
                      vara på skrönor och bygdens karaktärer i si�  berä� ande. 
14.00 - 14.30  ”Så gjorde vi” praktikfall från en hembygdsförening
14.30 - 14.45  Centrum för Dramatik presenterar samarbetsmodeller/paket
14.45 - 15.00  Frågor och avslutning

Programinnehåll:
Manus – byggstenar i en engagerande historia. Hur fokusera.
Berättarteknik – muntligt berättande, inläsning, intervju. 
Karaktärsutveckling – skapa/utveckla intressanta karaktärer, 
verkliga och fiktiva. Konkreta exempel.
Berättande genom olika kanaler: Appar/smartphones. 
Guidade visningar/vandringar. Audioguider – otaliga möjligheter 
att levandegöra berättelser. Dokumentärt och fiktivt berättande. 
Kortfilm. Spelscener och tablåer.i utställningsmiljö. Externa 
medverkande. 
Dokumentation Avslutningsvis får deltagarna lathundar och 
länktips till engagerande berättande samt dokumentation. Då 
presenteras också paket för samarbete på olika nivåer med 
manusförfattare.

Ytterligare information: Centrum för Dramatik, ammy@centrumfordramatik.se
Länk till anmälan: https://forms.gle/tuxPDJYAa1QHjwMZ9

syd@centrumfordramatik.se

Centrum för Dramatik  är 
en medlemsorganisation 
för dramatiker och manus-
författare som verkar för 
att fler föreningar, skolor, 
museer ska komma i 
kontakt med dramatiskt 
berättande.Vi förmedlar 
uppdrag, arrangerar kurser 
samt initierar projekt och 
samarbeten.


