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Sagobygden
Sagobygden verkar under den ideella föreningen Berättarnätet Kronoberg. Sagobygden är en bygd där mycket 
av den svenska muntliga berättartraditionen en gång skrevs ner, bestående av kommunerna i Alvesta, 
Ljungby och Älmhult. Sagobygden driver Sagomuseet, sägenplatserna, berättarfestivalen samt arbetar aktivt 
med en bred pedagogisk verksamhet. Berättarnätet Kronoberg är upptagna på Unescos register över goda 
metodiska exempel på hur man tryggar och utvecklar ett immateriellt kulturarv, i vårt fall det muntliga 
berättandet. Föreningen bildades 1990, Sagomuseet och sägenplatserna 1999.

Musik i Syd
Musik i Syd är en musikinstitution i Skåne och Kronoberg med syfte att ge människor tillgång till skapande 
och levande musikupplevelser. Det är ett kulturpolitiskt uppdrag och del av en aktiv kulturpolitik med målet 
att göra levande musik tillgänglig även utanför de större städerna. Genom Musik i Syds olika verksamheter 
får därmed vuxna och barn i regionen möjlighet till kvalitativa upplevelser på platser där man annars inte 
skulle ha möjlighet att producera och framföra liknande utbud.

Festivalprogram 2022 
Grafisk form Carita Rasmussen, Musik i Syd
Tryck Karlssons Grafiska, Växjö
Med reservation för ändringar och 
påhälsning av Tryckfelsnisse!

sagobygdensfestival.se
sagobygden.se
musikisyd.se

Vilken lycka! Det är med stort nöje vi önskar dig välkommen till Sagobygdens 
musik- och berättarfestival, som är tillbaka med full kraft på sin ordinarie tid i juni! 
Vad är det här för festival undrar du? Det är samma familjära festival som pågått 
under över trettio års tid, fast då under namnet Ljungby Berättarfestival och Musik 
i Sagobygd. Nu har dubbelfestivalen som fokuserar på berättande av alla dess slag i 
ord och ton från när och fjärran, gått och gift sig och blivit Sagobygdens musik- och 
berättarfestival. Berättarnätet Kronoberg och Musik i Syd fördjupar sitt samarbete 
och blickar ut över hela Sagobygden! 
     I år kan du förvänta dig både välkända och helt nya program. Ett återkommande 
tema i årets festival har varit livsberättande i olika former, men vi har inte heller 
kunnat låta bli att blanda in ett och annat väsen. Passa på att uppleva den speciellt 
framtagna familjeföreställningen om Näcken eller varför inte roa dig med dråp-
liga livsöden? Nu ser vi fram emot att träffa dig som vill dela vår stora passion för 
berättelser och musik, varmt välkommen till årets festival! 

VÄLKOMMEN TILL SAGOBYGDENS 
MUSIK- OCH BERÄTTARFESTIVAL
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KONTAKT
SAGOBYGDEN 
Växel 0372–148 55 
kontakt@sagobygdensfestival.se 
sagbygdensfestival.se 
sagobygden.se 

MUSIK I SYD
Björn Kleinhenz 0709–28 58 30
bjorn.kleinhenz@musikisyd.se
musikisyd.se

BILJETTER OCH 
FESTIVALPASS
Du kan välja mellan att lösa ett 
festivalpass för en dag eller hela 
festivalen till ett fördelaktigt pris 
för mesta möjliga upplevelse, 
eller köpa enskilda lösbiljetter till 
önskade programpunkter. 
Endagarspass för fredag och/
eller lördag: 250:-
Hela festivalen:  800:-

Ett fåtal programpunkter är 
undantagna från festivalpassen, 
som workshops, seminarier och 

föreställningar där mat ingår. 
Enskilda lösbiljetter, se pris vid 
aktuell programpunkt.
Passen är individuella och kan 
inte delas av flera personer.

HÄR BOKAR DU:
sagobygdensfestival.se
/biljetter

Följ instruktionerna på 
biljettkiosken.se. Välj först typ 
av pass, därefter bokar du in 
önskade programpunkter som 
ingår i passet. Program som inte
ingår i pass, bokas som enskilda 
biljetter. 

Önskar du gå på en program-
punkt till vilken du inte har för-
bokat biljett, kan du köa utanför 
lokalen, insläpp sker i mån av 
plats.

Behöver du avboka en före-
ställning, kontakta 
support@biljettkiosken.se

FESTIVALCENTRUM 
OCH RECEPTION
Sagomuseet med trädgård är 
festivalens mötesplats. Hit är 
du alltid välkommen om du vill 
fixa med biljetter, har frågor 
eller vill träffas en stund. 
Vi har öppet: 
TORSDAG-LÖRDAG: 
09.00–17.30 

SÖNDAG: 
10.30–13.00

EN FESTIVAL 
FÖR ALLA 
De programpunkter som 
syntolkas markeras med:

I några av festivalens 
lokaler finns hörselslinga*
Handikapptoalett finns på 
Gamla torg, Garvaren, 
Grand, Godsmagasinet 
och Hotel Terraza. 

Vill du ha syntolkning eller 
hörselslinga utöver det som 
står i programmet eller annan 
anpassning för att ta del av 
festivalen, kontakta 
Sagomuseet 0372–148 55.

➊ Sagomuseet

➋ Scenen vid Gamla torg

➌ Kulturhuset Grand*
➍ Ljungby museum

➎ Garvaren*
➏ Godsmagasinet

➐ Gästgivaregården

➑ Lilla torg

➒ Vattentornet

➓ Gamla kyrkogården



torsdag 16 juni

09.00–10.30 | FÖRELÄSNING
Per Gustavsson | Lekfulla sagor 
Hur berättar man sagor för små barn på ett lustfyllt och spännande sätt? Det vet Per och 
snart vet även du det! Du får mängder av praktiska tips på hur sagor kan berättas med 
tygtrasor, leksaksdjur och enkel rekvisita samt hur sagor kan lekas tillsammans. Det här är 
en föreläsning både för dig som gärna vill berätta fritt men inte riktigt kommit igång än och 
för dig med berättarvana som vill få nya berättartips. 
Plats: Garvaren, Sal Strålfors 
Pris: 300 kronor  
Övrigt: Ingår ej i festivalpass.

09.00–12.00 | SEMINARIUM 
Livsviktiga berättelser 
Alla människor bär med sig berättelser och minnen, där det inte finns två levnadsberät-
telser som är exakt likadana. Hur berättar man om ett liv? Hur klär man livet i ord? Under 
detta seminarium kommer du som lyssnare att få en spännande inblick i den vetenskapliga 
teorin om livet som berättelse samt ta del av hur man kan berätta livsberättelser på olika 
sätt. Moderator: Ola Hemström. Medverkande: Karin Brygger, Jakob Elofsson, 
Lina Midholm, Annika Nordström, Ulf Palmenfelt, Ellen Sjömålen, Siw Svensson 

Plats: Garvaren, Sal Ljungberg 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 150 kronor 

10.30–12.00 | WORKSHOP 
Katarina Strömgård | Bildberättande 
Bilder är också ett språk! I en bra bilderbok samspelar text och bild med varandra och kan 
vara lika viktiga för att förmedla berättelsen. Den här workshopen handlar om att berätta 
med både ord och bild. Workshopen inleds med en kortare, lite rolig uppvärmningsövning. 
Därefter kommer du tillsammans med de andra deltagarna hitta på och slumpa fram fröet 
till en berättelse i ord och bild, som du sedan kan fortsätta jobba med, eller använda till 
kreativa övningar inom exempelvis förskoleverksamhet. Fokus ligger inte på att göra vackra 
bilder utan på hur man kan använda dem för att berätta en historia! 
Inga förkunskaper krävs. 

Plats: Garvaren, Sal Sohlberg 
Pris: 300 kronor  
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. 

13.00–16.00 | SEMINARIUM 
Stories that matter 
In the diverse world of intangible cultural heritage, every local element and community   
around it, from fishing traditions to handicraft, transfers its knowledge and skills to 
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coming generations through stories. What means of communication, language and inter-
pretations are used to motivate children and youth to continue fostering the element? 
What kind of storytelling elements does your community use to pass on its heritage? 
What is the meaning of these stories and how are they used? In the seminar we will hear 
examples of different ICH elements from Nordic and Baltic area, focusing especially on the 
roles that storytelling has in transmitting their heritage. Organisatörer: Nordic and Baltic 
Network of Intangible Cultural Heritage, Sagobygden. Medverkande: Annika Nordström, 
Leif Stinnerbom, Tine Winther, Prisca Na’ambome Yenzie m.fl.  

Plats: Garvaren, Sal Ljungberg 
Pris: Fri entré 
Övrigt: Seminariet är på engelska.  

16.30–18.00 | VERNISSAGE 
Amanda Cardell | Residens i Stationssamhällen 
Residens i stationssamhällen är ett konstnärligt samverkansprojekt mellan Bild och Form 
Kronoberg samt Ljungby kommun. Amanda Cardell har sedan 2019 arbetat med Ljungby 
som plats för ett konstnärligt arbete som handlar om platsens spår av kulturhistoria och 
hur det kan möta samtiden. I aktuell utställning vill Amanda i dialog med Kulturhuset 
Grand lyfta platsens historiska kulturarv och sätta in det i en samtida kontext. Det handlar 
om exteriöra och interiöra visuella gestaltningar i flera delar. Utställningen håller öppet i 
samband med föreställningar under festivalen.    

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Fri entré 
Övrigt: Samarbete med Bild och Form Kronoberg (Region Kronoberg) 
och Ljungby Kommun.   

16.30–17.15 | FÖRELÄSNING 
Carl-Magnus Gripenhed | Det gamla Apoteket 
Mycket har hänt i det nuvarande Sagomuseets byggnad! Föreläsningen fokuserar på bygg-
nadens historia och de personer som verkat där. Flera apotekare har avlöst varandra, såsom 
apotekaren Alfred Lundgren som ville se in i framtiden och sig själv som gammal hos foto-
grafen, den flygintresserade apotekaren Anna Fagerholm som var med om olika äventyr i 
Europa eller varför inte den fenomenala kvinnan Ester Persson som gjorde om apoteket till 
ett värdshus vid namn Kristina Nilssongården och var nytänkande för sin tid när det gällde 
verksamheten. 

Plats: Sagomuseet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
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09.00–12.00 | SEMINARIUM/WORKSHOP 
Sägenresan | En karta över sällsamheter i Sverige 
Under 2022 lanserar Sagobygden den digitala sägenkartan ’’Sägenresan’’, med sägner från 
Sveriges landskap. Den är ett pedagogiskt hjälpmedel som främst riktar sig mot låg- och 
mellanstadiet, men även till en intresserad allmänhet. Seminariet innehåller workshop-
inslag, praktiska tips och övningar för inspiration till att utveckla barns och ungas berättan-
de, stärka deras språkutveckling, kommunikation samt skapa intresse för både vårt lands 
historia, geografi och människors föreställningsvärld med hjälp av Sägenresan! 
Medverkande: Lina Midholm, Mikael Thomasson, Katarina Strömgård m.fl. 

Plats: Garvaren, Sal Strålfors 
Pris: 400 kronor  
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. 

10.00–10.30 | FAMILJEBERÄTTANDE 
Siw Svensson | Sagostund 
Häng med berättaren Siw Svensson på en fantastisk sagostund riktad till dig mellan 
3 och 6 år! Magiska sagor slingrar sig runt på stigen… 

Plats: Utomhusscenen vid Gamla torg 
Pris: Fri entré 
Övrigt: Vid dåligt väder flyttas programpunkten in till Ljungby Museum.  

11.00–11.30 | FAMILJEBERÄTTANDE 
Siw Svensson | Sagostund 
Häng med berättaren Siw Svensson på en fantastisk sagostund riktad till dig som är 6 år 
och äldre! Sagan som blir en film i ditt huvud. Kung Mark bär på en hemlighet… 

Plats: Utomhusscenen vid Gamla torg 
Pris: Fri entré 
Övrigt: Vid dåligt väder flyttas programpunkten in till Ljungby Museum. 
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fredag 17 juni

19.00–21.00 | KAVALKAD
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! 
Mickelpriset delas ut. Kort bensträckare i mitten. På scen: Vanessa Woolf, 
Mareike Tiede, Markus Luukkonen, Leif Stinnerbom, Mirja Klippel m.fl. 
Invigningstal: Maria Arnholm, Landshövding Kronobergs län 
Konferencierer: Tine Winther, Björn Kleinhenz  

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 200 kronor 

torsdag
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12.00–12.45 | BERÄTTARGUIDNING 
Sagomuseet med Vibeke Hyltén-Cavallius 
Ett besök på Sagomuseet är ett måste! Här stiger stor som liten in i folktrons och 
berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide.  

Plats: Sagomuseet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: Vuxna 70 kronor, barn 40 kronor  

13.00–13.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Ulf Palmenfelt | Sagor mellan istiderna 
Här får du veta vad som hände mellan det att den förra istiden tog slut till dess att nästa is-
tid kommer, särskilt på Gotland och särskilt utifrån de övernaturliga väsendenas synvinkel. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

13.00–16.00 | SÄGENRESA 
Tine Winther | Into the vast forests of Småland  
Join Tine Winther on this exciting voyage into the vast and deep forests of Småland. 
Traveling down one of the straightest paths in Sweden, we encounter several characters 
who have left their mark in the landscape – meet Mickel in Långhult, the strong Agunda 
in Agunnaryd and more!  

Samling: Sagomuseets parkering 
Pris: 350 kronor (inklusive fika) 
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. Berättandet är på engelska.  

14.00–14.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Mareike Tiede | Sisterhood 
There were once twin sisters. One a kind and gentle beauty, the other an untamed and 
unacceptable scruff. And yet they loved each other with all their hearts. But just as good-
ness and trouble are destined to follow us all, so it was for the two girls. Stolen heads, set-
ting sails, wild rides, forbidden lands and more, much more. Tatterhood is a Norwegian tale 
of loss, determination, redemption and adventure. Told with spirit, challenge and humour 
by storyteller Mareike Tiede. If you love a good romp of a story with depth, perception and 
inspiration, you will love this layered telling of a truly enjoyable tale. 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Övrigt: Föreställningen är på engelska. 

14.00–15.30 | VERNISSAGE OCH BERÄTTANDE
Katarina Strömgård | Sägenresan 
Illustratören Katarina Strömgård ställer ut bilder från Sagobygdens projekt, den digitala 
sägenkarta ”Sägenresan” (se seminarium kl 09.00). Här möter du väsen som skogsrået, 

torsdag

fredag 7



pysslingarna och bäckahästen i sägner från olika delar av landet. I anslutning till utställning-
en är det kreativ verkstad. Passa också på att lyssna till Siw Svensson som gör våra väsen 
levande med sina berättelser! Utställningen pågår fram till 28 augusti.

Plats: Sagomuseet 
Pris: Fri entré 

14.30–15.15 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Bengt af Klintberg | Sagorna om Vår Herre och Sankte Per 
Runtom i världen har det funnits myter och sagor om gudar som vandrar omkring på jorden 
och besöker vanliga människor. I Sverige, liksom i hela Europa, handlar de om Vår Herre Jesus 
och Sankte Per. De ser ut som enkla vandringsmän, men mirakel inträffar där de drar fram. 
Fattigt folk belönas och översittare straffas. Sagorna berättar också om hur Sankte Per lik-
som Vår Herre vill skapa människor och djur, med mindre lyckat resultat. 

Plats: Kaféet på Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

15.30–16.15 | FÖRFATTARSAMTAL 
Karin Brygger och Ivar Frischer | Att minnas 
Vad innebär det att minnas? Att minnas är att föra in det frånvarande i det närvarande, att 
knyta samman det som varit med det som är vid handen. Att minnas är att fästa uppmärk-
samheten vid förlusten. Det här samtalet kommer att handla om Karin Bryggers systerböck-
er Estera – med fotografier av Ivar Frischer – och Stationer. Estera är en historisk essä som 
utforskar judinnan Ester Frischers öde innan, under och efter Förintelsen. Stationer är en 
diktsamling som bearbetar själva arbetet med att utforska Esters öde. Karin Brygger och Ivar 
Frischer, Ester Frischers son, samtalar om det gemensamma arbetet med att söka hans mors 
öde och försöka dokumentera det. Under samtalet visas Ivars bilder från resorna de tillsam-
mans gjort i Europa. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

16.00–16.45 | KONSERT  
Mirja Klippel
Den finska låtskrivaren Mirja Klippel är känd för sina minimalistiska, känsliga och poetiska 
sånger. Hon sjunger om omvärldens sociala orättvisor och hoppet om en bättre framtid. 
Ljudbilden omfamnar lyssnaren med lika delar styrka och bräcklighet. Det varma, jordiska 
ljudet av Klippels röst och gitarr möter en skarp kontrast i Alex Jønssons elgitarr och falsett.  

Plats: Godsmagasinet  
Pris: Festivalpass  
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
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16.00–17.00 | AFTERNOON TEA 
Vanessa Woolf 
Sit back and relax, and drink a cup of tea together with a real Londoner. 
Join Vanessa Woolf as she tells you some of her best stories!

Plats: Kaféet på Kulturhuset Grand 
Pris: 180 kronor (inklusive fika) 
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. Föreställningen är på engelska.  

17.15–18.00 | STAND-UP 
Gabriella Fäldt | Gul, kul och 40 
En krisartad men humoristisk föreställning om att växa upp som adopterad med känslan av 
att vara Motalas absolut sista oskuld. Standup och storytelling varvas med dagboksläsning 
på östgötska. Hög igenkänning och befriande frustskratt utlovas. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

17.30–18.15 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Ellen Sjömålen | De som kom före – om att vara kvinna, i ett långt led av kvinnor 
Ibland svartvita fotografier och kyrkböcker hittar berättaren Ellen Sjömålen pusselbitar till 
sin släkts historia och nyckeln till att läka. Ibland måste du gräva där du står för att ta dig 
framåt. Ibland måste du lyssna till de som kom före, även om deras röster talar från andra 
sidan graven. 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

18.00–19.30 | STUMFILMSKONSERT
Matti Bye | Häxan 
Häxor kysser djävulen i baken, besatta nunnor sticker knivar i oblater, spädbarn stoppas i 
grytor och präster torterar vem som helst. Benjamin Christensen sparar inte på krutet i sin 
stumfilm om häxor och hysteri. Kompositören och pianisten Matti Bye live-ackompanjerar 
den klassiska filmen. En resa i tiden och en unik möjlighet att uppleva film som det såg ut på 
Grand för hundra år sedan. 

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Filmen presenteras i samarbete med Filmregion Sydost

Mellan stumfilmsvisningen och kavalkaden kl. 21.00 finns det möjlighet att hänga i 
caféet på Grand, det perfekta tillfället för eftersnack efter Häxan eller uppladdning inför 
en fullspäckad kavalkad. Mer info på biljettkiosken.se

fredag



19.00–20.15 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
3Troubadours | ROOTS 
3Troubadours have dug far back into their 
individual family histories, the legends of their 
cultures and their own DNA to find tales and 
memories of who they are. With their signature 
humour, energetic performance and deep sense 
of wonder, the three performers will take you 
to places and times you’ve never been before. 
Medverkande: Markus Luukkonen, Torgrim 
Mellum Stene, Tom Van Outryve 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 150 kronor 

19.00–20.30 | FÖRESTÄLLNING 
Pelle Olsson och Gabriella Fäldt | 
Vitsarnas afton 
Vi bjuder på en kväll med skämtsamma histori-
er! Lyssna, skratta och ta något att dricka 
i trevlig miljö. Insläpp från 18.30. Kvällen leds av 
Pelle Olsson som i år har sällskap av 
Gabriella Fäldt.  

Plats: Gästgivaregården 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 150 kronor

20.00–20.45 | KONSERT 
Ute Goedecke och Per Mattsson | 
Medeltida klanger 
Hur lät musiken under medeltiden? Vilka var de 
som spelade? Och vilka satt i publiken? Musi-
ken från 1200- och 1300-talen är både dansant 
och melodiös, meditativ och eftertänksam – 
den speglar tiden och människorna som levde 
då, i vardag och högtid. Ute Goedecke och Per 
Mattsson ur Ensemble Mare Balticum bjuder på 
musik från forna epoker och vi vågar påstå att 
du kommer få höra instrument du inte visste 
fanns! 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
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Fri entré till hela festivalen för dig upp till 15 år!

och mycket annat kul!
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lördag 18 juni

09.00–12.00 | WORKSHOP 
Maria Arnadottir | Har du något du vill berätta? 
Hur gör vi för att levandegöra en berättelse? Hur uppnår vi berättarglädje och vad är det för 
någonting? Hur hittar vi historier att återberätta och hur får vi ett personligt engagemang i 
berättandet? Hur förvandlar vi en enkel och vardaglig händelse till en spännande historia? 
Maria Arnadottir kommer att svara på dessa frågor och mycket mer, samt leda och under-
visa genom samtal och enkla övningar. En kort prova på-kurs för nybörjare.  

Plats: Garvaren, Sal Ljungberg 
Pris: Vuxen 400 kronor, ungdom 16–25 år 200 kr
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. 

09.00–12.00 | WORKSHOP 
Mareike Tiede| The giant and the courageous queen 
Stories have long been used for transmitting knowledge from generation to generation. 
Before the written word, such knowing was passed from mouth to ear, within fire circles on 
the earth. Stories throughout millennium united us in ways that opinion and dispute did 
not. In these difficult times when conflict is so easily ignited, it may well serve us to return 
to the universality of community storytelling. This workshop will explore the wisdom and 
guidance of a story. Including how metaphor expands understanding and how stories 
naturally host multiple ways of seeing our world. We will explore the hidden magic within 
a particular story in order to walk with story in a humane and inclusive way. No preparation 
is needed before the workshop.  

Plats: Garvaren, Sal Sohlberg 
Pris: Vuxen 400 kronor, ungdom 16–25 år 200 kr  
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. Workshopen är på engelska.

21.00–22.15 | KAVALKAD 
Dråpliga livsöden 
Följ med på en afton med dråpliga livsöden, där det bjuds på både sannolika och osannolika 
historier av våra berättare och musiker! Konferencier Ellen Sjömålen leder er genom denna 
kvicka och roliga kväll!   
På scen: Jakob Elofsson, Maria Arnadottir, Tom Van Outryve, Ensemble Mare Balticum 

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 150 kronor 
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10.00–13.00 | FAMILJEFESTIVAL
Vi hälsar hela familjen välkommen till gräsmattan vid Gamla torg 
för en förmiddag full med berättande och musik! Här kan ni lyssna till 
berättelser och musik samt skapa tillsammans Hemslöjden. 
Rekommenderas från 3 år.  

Plats: Utomhusscenen vid Gamla Torg  
Pris: Fri entré 
Övrigt: Hundar får tyvärr inte följa med in på familjefestivalen 

10.15–10.45 | FAMILJEBERÄTTANDE
Camilla Ek och Mia Vickell | In i sagans värld 
Kom och följ med in i sagans värld tillsammans med Sagobygdens berättare Camilla Ek 
och Mia Vickell. Bland skogens väsen och sagans hjältar hittar vi våra berättelser, följ 
med och upptäck dem du med! 

11.15–11.45 | MUSIKFÖRESTÄLLNING
Anna Rynefors | Sigrid och draken 
Lär känna Sigrid och draken, men även Sigrids farfar 
och hennes häst Grane, fåglar som sjunger och sme-
den som smider svärdet som ska bekämpa draken. 
Vi lär oss att man kan göra nästan vad som helst om 
man bara vågar försöka, men framför allt lär vi oss en 
sak. Väck aldrig en drake som sover! Den odödliga be-
rättelsen har berättats i över 1 000 år och lever kvar 
med oförminskad kraft idag i böcker och filmer som 
Sagan om Ringen, Harry Potter och Game of Thrones. 

12.00–12.30 | FAMILJEBERÄTTANDE 
Johan Theodorsson | Den bevingade prinsessan 
Tre folksagor och tre små hjältar som alla har en unik 
superkraft. Vi möter prinsessan Mehinde som lär sig 
flyga högt för att befria sin prins. En jätte vill ha hjälp 
av småfolket för att skydda sina barn. Vi träffar Kora 
som målar drakar som lever, men bara om han väljer 
att måla dit drakens ögon. De tre sagorna berättas av 
Johan Theodorsson och en trumma. 

sagobygdensfestival.se

fri entré!

 Sigrid och draken

lördag
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10.30–11.30 | KAVALKAD 
Berättarkavalkad på Lilla Torg 
Kom till Lilla Torg och upplev ett smakprov av festivalen! Några av festivalens artister kom-
mer att presentera sig med korta framträdanden. Festivalens besök på Lilla Torg innehåller 
berättelser för såväl stora som små. Ryktet säger också att Centrumföreningen kommer att 
bjuda på fika till de minsta, det vill man ju inte missa!  
Konferencier: Vibeke Hyltén-Cavallius  På scen: Pelle Olsson, Tine Winther, 
Torgrim Mellum Stene, Meja Ohlsson Rodriguez 

Plats: Lilla torg, Ljungby centrum 
Pris: Fri entré 
Övrigt: Samarbete med Ljungby Centrumförening. Vid dåligt väder flyttas 
programpunkten in till Godsmagasinet. 

10.30–11.15 | LIVEPODD 
Din podd på jorden | Smålänningen Andrée 
För första gången spelas ’’Din podd på jorden’ in inför publik, då Kulturparken Småland 
gästar Berättarfestivalen. Följ med bakom inspelningskulisserna när historiker Håkan 
Nordmark berättar om smålänningen Andrée och hans ballongresor i Småland. Petter 
Ericsson programleder. Musikaliskt gästspel utlovas. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

12.00–13.00 | KONSERT 
Ida Meidell Blylod och Johan Hedin
Svängigt sirligt småländskt 1700-tal 
Från Småland finns en förvånansvärd stor mängd notböcker med dansmusik från gustav-
iansk tid. Nyckelharpspelaren Johan Hedin och barockviolinisten Ida Meidell Blylod har 
valt ut sina favoritlåtar ur samlingarna och framför musiken med sällsynt skicklighet och 
innerlighet. Mathias Boström från Smålands Musikarkiv hjälper till att sätta musiken i sitt 
lokalhistoriska sammanhang. Mycket fin musik och en gnutta lärdom blir förhoppningsvis 
en oemotståndlig festivalcocktail! 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

12.00–12.45 | BERÄTTARGUIDNING 
Sagomuseet med Agneta J-son Granemalm 
Ett besök på Sagomuseet är ett måste! Här stiger stor som liten in i folktrons 
och berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide.  

Plats: Sagomuseet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: Vuxna 70 kronor, barn 40 kronor 

lördag



13.30–14.30 | KONSERT 
Victor Herrero 
Victor Herrero introducerades till musiken när han som barn växte upp i ett kloster utanför 
Madrid. Av benedektinmunkarna lärde han sig sjunga gregorianska och mazarabiska 
sånger. Efter tonår i kyrkokören och en karriär i psyk-rock-bandet Cicely landade Victor i en 
solokarriär där han med klassisk gitarr, sång och berättande skapar ett eget litet rum med 
publiken. 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

13.30–14.15 | ÖPPEN SCEN 
Ställ dig i rampljuset! 
Ta chansen att och pröva dina vingar på festivalens öppna scen! Anmäl ditt intresse på 
plats eller tidigare via e-post till konferencier Vibeke Hyltén-Cavallius, vibeke@admetam.se. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Fri entré 

14.00–14.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Pelle Olsson | Mitt liv som lejon 
Självbiografiska historier om barndomen i Härnösand och vidare genom livet som sjuk-
sköterska, långdistanslöpare och förvirrad morfar. Men allting började på den afrikanska 
savannen... 

Plats: Kaféet på Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

15.00–16.00 | KONSERT 
Musica Vitae och Mattias Lundberg | Fråga musikprofessorn live 
Det går att ställa otaliga frågor kring musik och hur den fungerar. Här ges några svar, 
både i tal och i klingande form. Musikprofessor Mattias Lundberg resonerar med Ulrika 
Gunnarsson från Musik i Syd kring förinskickade och spontana publikfrågor. Musica Vitae, 
Musik i Syds framstående kammarorkester, svarar genom att spela utvald musik.    

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

15.00–15.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Vanessa Woolf | The Snow Queen 
The Snow Queen is a chilling 19th Century Fairy Tale brought to life, a battle of good versus 
evil that will chill your bones, warm your heart and lift your spirits.  

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Övrigt: Föreställningen är på engelska.  

14 lördagsagobygdensfestival.se
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16.00–17.00 | AFTERNOON TEA 
Bengt af Klintberg och Ulf Palmenfelt | Sägenstafett 
Bengt af Klintberg och Ulf Palmenfelt har båda en omfattande repertoar av sagor och säg-
ner, både äldre och nyare. Under en timma försöker de att överträffa varandra i att berätta 
den otroligaste berättelsen! En sägenstafett som får lyssnaren att sätta sitt Afternoon Tea 
i vrångstrupen!  

Plats: Kaféet på Kulturhuset Grand 
Pris: 180 kronor (inklusive fika) 
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. 

16.15–17.00 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Johan Theodorsson | Rädslor 
Rädsla är en känsla som skyddar oss mot det farliga. Det låter ju bra, men ibland hindrar 
våra rädslor oss. Scenkonstnären som är rädd för att vara en medelmåtta. Pappan vars 
rädsla är att inte kunna hjälpa sina barn. Vad händer när en man med insektsfobi får ett 
nattligt besök av en jättegräshoppa? Johan Theodorsson berättar ärligt, dråpligt och 
berörande om sina och andras rädslor. 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Övrigt: Samarbete med Riksteatern Ljungby 

16.30–17.15 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
3Troubadours | BerättarBattle 
A clash of stories! What happens when three storytelling brothers face off in a colourful 
and surprising contest of wits? Who has the most dramatic life story? The funniest joke? 
The most heartwarming tale? Join us in this interactive and experimental happening 
where the audience is part of the fun. Welcome to BerättarBattle! 
Konferencier: Ellen Sjömålen Medverkande: Markus Luukkonen, 
Torgrim Mellum Stene, Tom Van Outryve 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: Vuxen 100 kronor, ungdom upp till 25 år 70 kronor 
Övrigt: Föreställningen är på engelska 

17.30–18.30 | MUSIKFÖRESTÄLLNING 
Ensemble Mare Balticum och Bo Eriksson | Balladen om Aerins underbara resa 
Aerin ska dra ut i världen för att finna kärleken, men vägen dit är minst sagt besvärlig. 
Aerin möter olika faror och utmaningar på sin färd, mantikoror och alrunor som skrämmer 
och hotar, Näcken som försöker förföra henne, elaka skogstroll och drakar som ställer sig i 
hennes väg. Föreställningen, som är specialkomponerad för festivalen, är inspirerad av de 
medeltida balladernas fantastiska värld och av varelser som återfinns i sägner, fabler och 
folkberättelser. 

Plats: Kulturhuset Grand 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor lördag



18.00–18.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Maria Arnadottir | Hur ska det gå? 
Det blir urpremiär på Marias nya föreställning som består av nya och gamla, komiska och 
vemodiga, sanna och påhittade berättelser. Somliga lockar till skratt, andra berör på djupet 
och några historier berättas helt enkelt för att de är goda skrönor! 

Plats: Ljungby museum 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Övrigt: Samarbete med Riksteatern Ljungby 

19.15–20.00 | KONSERT 
Yasmine El Baramawy och Oona Libens | Inner Etchings
Speciellt till årets festival har vi bett musikern och kompositörern Yasmine El Baramawy 
(Egypten) och konstnären Oona Libens (Belgien/Sverige) att ta fram en föreställning. De 
har under våren arbetat kring trauma och våld och hur det påverkar kroppen både fysiskt 
och psykiskt. En visuell konsert där fakta och fiktion, historiska och nutida tolkningar 
krockar och sammanvävs. 

Plats: Godsmagasinet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 

19.30–20.15 | BERÄTTARVANDRING 
Vanessa Woolf och Tine Winther | Unexpected encounters 
Join Vanessa Woolf and Tine Winther at the old cemetery in town for a walk through time 
and space, as well as unexpected encounters between life and death.    

Plats: Ljungby gamla kyrkogård 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 100 kronor 
Övrigt: Föreställningen är på engelska 

20.45–21.45 | KAVALKAD 
Berättelser och musik vid elden 
Vi samlas runt berättarelden för att lyssna till berättelser och musik under denna kväll 
ute i det fria. Konferencier: Mikael Thomasson. Medverkande: Johan Theodorsson, Vanessa 
Woolf, Meja Ohlsson Rodriguez och Victor Herrero. 

Plats: Vid Ljungby vattentorn, Kungshögsparken  
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: 150 kronor 
Övrigt: Medtag kläder efter väder och något att sitta på. 

16
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Söndag 19 juni

09.00–10.30 | KAVALKAD 
Berättarfrukost på Hotell Terraza 
Börja dagen med en härlig berättarfrukost! Här blandas alla möjliga sorters musik och 
berättelser. Frukost serveras från 08.00.  

Plats: Hotell Terraza 
Pris: 225 kronor 
Övrigt: Ingår ej i festivalpass. 

12.00–12.45 | BERÄTTARGUIDNING 
Sagomuseet med Saga Alexanderson 
Ett besök på Sagomuseet är ett måste! Här stiger stor som liten in i folktrons 
och berättelsernas värld tillsammans med en berättarguide.  

Plats: Sagomuseet 
Pris: Festivalpass 
Pris utan festivalpass: Vuxna 70 kronor, barn 40 kronor 

13.00–16.00 | SÄGENRESA 
En sägenmusikresa i trollens fotspår 
Årets sägenresa går till några av Sagobygdens trollbundna platser! Vi stannar till vid 
Virestad Kyrka där riksspelmannen Magnus Gustafsson bjuder på Pehr Hörbergs visor och 
livsöde. Därefter få du stifta bekantskap med Mäster Nils som figurerar i Sagobygdens säg-
ner. Sen styr vi kosan mot Röckla och välkomnas in på självaste gården! Sångerskan Helen 
Jansson möter upp och bjuder bland annat på släkt-eposet Röcklavisan. Er guide på färden 
är Ellen Sjömålen. Fika ingår. Medtag kläder efter väder och något att sitta på.

Samling: Sagomuseets parkering 
Pris: 350 kronor (inklusive fika) 
Övrigt: Ingår ej i festivalpass.  

SE OCH UPPLEV MER 
I SAGOBYGDEN!

Sagobygden innefattar ett stort område där Alvesta, 
Ljungby och Älmhult ingår, därför gör vi självklart 
program på alla dessa orter under festivalen! 

BARNFÖRESTÄLLNINGAR 
Anna Rynefors | Sigrid och draken 
Lär känna Sigrid och draken, men även Sigrids farfar och hennes häst Grane, fåglar som 
sjunger och smeden som smider svärdet som ska bekämpa draken. Vi lär oss att man kan 
göra nästan vad som helst om man bara vågar försöka, men framför allt lär vi oss en sak. 
Väck aldrig en drake som sover! 
Den odödliga berättelsen har berättats i över 1 000 år och lever kvar med oförminskad 
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kraft idag i böcker och filmer som Sagan om Ringen, Harry Potter och Game of Thrones. 
Plats: Södra Ljunga bygdegård, 10.00–10.30.
Plats: Bolmsö bygdegård, 14.00–14.30.
Ålder: 3–7 år 
Pris: Fri entré! 

11.00–11.30 | FAMILJEBERÄTTANDE 
Siw Svensson | Magiska och tokiga kungariken! 
Berättaren Siw Svensson kommer på besök till Södra Ljunga. Kom med hela familjen och lyssna 
till magiska och tokiga kungariken! Får man fråga: Har en kungafamilj det lika bra som vi? 

Plats: Södra Ljunga bygdegård 
Pris: Fri entré

15.30–16.15 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Öden och äventyr 
Lyssna till fyra av Sagobygdens berätterskor när de tillsammans berättar om såväl egna som 
andras levnadssagor. Vem vet? Kanske blir det också en och annan skröna!  
Medverkande: Vibeke Hyltén-Cavallius, Saga Alexanderson, Agneta J-son Granemalm 
och Anna Lilljequist.  

Plats: Södra Ljunga Bygdegård
Pris: Festivalpass
Pris utan festivalpass: 100 kr

13.00–13.30 | FAMILJEBERÄTTANDE 
Johan Theodorsson | Den bevingade prinsessan 
Tre folksagor och tre små hjältar som alla har en unik superkraft. Vi möter prinsessan Mehinde 
som lär sig flyga högt för att befria sin prins. En jätte vill ha hjälp av småfolket för att skydda 
sina barn. Vi träffar Kora som målar drakar som lever, men bara om han väljer att måla dit dra-
kens ögon. De tre sagorna berättas av Johan Theodorsson och en trumma. 

Plats: Bolmsö bygdegård
Pris: Fri entré 

16.00–16.45 | BERÄTTARFÖRESTÄLLNING 
Mikael Thomasson | Öar och sjöar 
Många öar och sjöar är mytomspunna och har ofta en central roll i berättelser världen över. I 
denna berättarföreställning får ni höra berättelser från när och fjärran, alla med öar, sjöar och 
vatten som tema. Lyssna till mystiska myter, gastkramande spökhistorier och skrönor som 
retar skrattmusklerna! 

Plats: Bolmsö bygdegård 
Pris: Festivalpass
Pris utan festivalpass: 100 kr

söndag  SE OCH UPPLEV MER I SAGOBYGDEN!
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LJUDPROMENAD OCH BERÄTTANDE
Näcken  
Vad är det för mystiska ljud som lockar ner mot 
vattnet? Är det en fiol, en viskande kvinna, ett odjur 
av något slag?
   Till årets festival har vi låtit ljudkonstnären 
Hans Parment skapa en ljudpromenad som leder 
besökaren ner till vattnet där de möts av berättaren 
Camilla Ek. Temat är näcken och det kommer bli all-
deles lagom läskigt!  Programmet riktar sig till barn i 
alla åldrar och i anslutning till föreställning finns det 
möjlighet att köpa fika.  

Plats: Blädinge, Kyrkviken, 10.30–11.00
Plats: Destination Möckelsnäs, 15.00–15.30
Näcken arrangeras i samarbete med Alvesta kommun, 
Älmhults kommun, Tyrolen Blädinge, Blädinge hem-
bygdsförening och Destination Möckelsnäs.
Pris: Fri entré!

14.00–16.00 | BERÄTTANDE OCH KONSERT | ÄLMHULT
Maria Arnadottir | Så sant som det är sagt 
Maria väver ihop berättelser, historier och skrönor av ytterst olika härkomst och innebörd, 
som alla handlar om vårt förhållande till sanning och lögn. Med sitt livfulla dramatiserande 
av berättelser och kåserier bjuder Maria in till en spännande berättarvärld i gränslandet 
mellan fantasi och verklighet, mellan sanning och lögn, mellan fakta och fiktion. 
Victor Herrero 
Victor Herrero introducerades till musiken när han som barn växte upp i ett kloster utanför 
Madrid. Av benedektinmunkarna lärde han sig sjunga gregorianska och mazarabiska sånger. 
Efter tonår i kyrkokören och en karriär i psyk-rock-bandet Cicely landade Victor i en solo-
karriär där han med klassisk gitarr, sång och berättande skapar ett eget litet rum med 
publiken. I pausen finns möjlighet att köpa fika. 

Plats: Folkets hus Älmhult 
Pris: 100 kronor, paketpris för båda föreställningar. Ingår ej i festivalpass.
Längd ca 45 min per föreställning med paus mellan. Biljetter på folketshusalmhult.se 

15.30–16.15 | MUSIK OCH BERÄTTANDE 
Söderlind och Frank | Vilse 
Gitarristen Daniel Frank med ett antal skivor och Europaturnéer i bagaget, sammanstrålar 
med den helt omusikaliske (men musikälskande) berättaren Bengt Göran Söderlind. 
Via musik och berättelser går de tillsammans totalt vilse i tillvaron. 

Plats: Odensjö Hembygdspark 
Pris: Festivalpass
Pris utan festivalpass: 100 kr

Bild Kerstin Björk

SE OCH UPPLEV MER I SAGOBYGDEN! söndag
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14.00–16.00 | BERÄTTANDE OCH KONSERT | ALVESTA
Pelle Olsson | Min granne Sture 
Sture är på gott och ont en typisk smålänning. Han är händig, arbetsam, påhittig och hjälp-
sam. Han älskar att meka med skrotbilar och gräva upp sten. Någon trevlig granne är han 
emellertid inte. Det är inte heller hans hustru Margit. 
Underbart är kort – en hyllningskonsert till hundraåringen Povel Ramel 
1939 debuterade en 17 år gammal låtskrivare och påbörjade en bana som skulle resultera i 
en unik artistkarriär och ett närmast oöverskådligt låtmaterial. Han hette Povel Ramel och 
i år fyller han 100 år! Skånetrion Swing Street Orchestra uppmärksammar detta med denna 
konsert där ni får höra en hel del välkända och älskade stycken av allas vår Povel, tillsam-
mans med ett par av de mindre kända men som vi är säkra på att ni kommer att ta till er 
lika mycket! I pausen finns möjlighet att köpa fika. 

Plats: Alvesta folkets hus 
Pris: 100 kronor, paketpris för båda föreställningar. Ingår ej i festivalpass
Längd ca 45 min per föreställning med paus mellan.
biljettkiosken.se/alvestakulturbiljett  

foto: hpgruesen

GRATIS BUSS! VÄRNAMO – LJUNGBY VILKEN TUR!
Lördagen den 18 juni erbjuder vi en gratis festivalbuss från Värnamo till Ljungby. Med på 
bussturen, som går längs natursköna riksettan, följer en av Sagobygdens berättare som 
ciceron och inspiratör inför dagen. Ett unikt tillfälle för dig som boende i Värnamo att upp-
leva såväl delar av Sagobygden som festivalen!    

Avresa: Kl 11.00 Gummifabriken, Värnamo
Hemresa: Kl 18.00 Sagomuseet, Ljungby   
Bussresan är gratis, men förboka din bussbiljett här: biljettkiosken.se/kulturbiljett 
Tänk på att förboka dina festivalbiljetter här: sagobygdensfestival.se/biljetter 
Begränsat antal platser, så vänta inte med att boka. Hjärligt välkommen!

lördag 18 juni

söndag SE OCH UPPLEV MER I SAGOBYGDEN! 
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3Troubadours är en trio scenberättare från Finland, Norge och 
Belgien. Markus Luukkonen, Torgrim Mellum Stene and Tom van Outryve 
möttes allihopa under 2013 som en del av ett berättarprojekt och har 
varit oskiljaktiga sedan dess. Dom har turnerat i Europa med sin före-
ställning “Mobile Dreams” och deras andra föreställning ROOTS, som 
spelas under festivalen, hade premiär i Polen under 2018.   

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

Maria Arnadottir är skådespelare, regissör och berättare. Utbildad 
vid Teaterhögskolan i Malmö. Hon har de senaste åren turnerat med sina 
egna berättarföreställningar, både runtom i Sverige och internationellt. 
Hon ger även kurser i ’Konsten att berätta’, både för nybörjare och pro-
fessionella berättare. 

Yasmine El Baramawy kommer från Egypten men lever och verkar 
sedan en tid tillbaka i Malmö. Hon deltar i ICORN:s fristadsprogram som 
ger vistelsestipendier till förföljda konstnärer. Hon är oud-spelare och 
kompositör liksom aktivist och kvinnorättskämpe. 

LinaMaria Bengtsson sjunger jazz & undervisar i teater men även 
lindyhop, jazzdans, yoga, stepp & akro. Hon är utbildad vid Det Danske 
Musicalakademi och jobbar som frilansartist och med den egna frigrup-
pen Teater Trassel. Hon har spelat på Astrids Lindgrens Värld, Västerviks-
revyn, vunnit Revy-SM, samt mottagit Parneviksstipendiet. 

Mathias Boström är musikforskande chef för Smålands Musikarkiv 
och Musik i Syds vice VD. Svag för gamla notböcker, brusiga inspelningar 
och fascinerad av Christina Nilsson. 

Karin Brygger är författare och litteraturvetare med sju verk bakom 
sig, senast diktsamlingen “Månader, brev” som utkom på bokförlaget 
Korpen under 2020. Brygger är en frekvent medarbetare på Judisk Kröni-
ka och håller morgonandakten i Sveriges radios P1 under judiska högti-
der. Karin Brygger arbetar våren 2022 bland annat med att sammanstäl-
la en antologi med ett stort antal poeter som reagerar mot Rysslands 
invasionskrig mot Ukraina. 

Matti Bye är grammisbelönad filmmusikkompositör och har på senare 
tid blåst liv i intresset för stumfilm genom att framföra nykomponerad 
musik till flera klassiska filmer. Hans syns på filmfestivaler världen över 
och gör ett stopp i Ljungby på väg från Ingemar Bergmans Fårö till stum-
filmsmetropolen Bologna. 

MEDVERKANDE 2022
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Amanda Cardell är född i Ljungby, Skifteryd, Torpa. Är idag baserad i 
Stockholm, utbildad på konsthögskolor i Norge, Sverige och Belgien, verk-
sam som bildkonstnär och konstprojektledare. Har visat sin konst bl.a. 
under Paris kulturnatt Nuit blanche på Svenska kulturhuset, Vigeland-
museet i Oslo och Eskilstuna konstmuseum. Hon arbetar med självor-
ganiserade projekt, gestaltningsuppdrag och utställningar, ofta med en 
platsrelaterad praktik där interaktion har en meningsbärande funktion. 

Camilla Ek arbetar som berättarpedagog på Sagobygden. Hon har en 
bakgrund som förskolelärare och sagopedagog. Camilla tar med dig på 
magiska berättarstunder i sagornas värld och tycker att det är en stor 
glädje att tända stjärnögon hos både stora och små. 

Jakob Elofsson arbetar som berättarpedagog på Sagobygden. Jakob 
har utbildning i skådespeleri, religion och filosofi samt har arbetat som 
teaterpedagog och grundskollärare. Att berätta för såväl vuxna som barn 
och kanske något oknytt är något som Jakob brinner mycket för! 
Petter Ericsson är producent, programledare och initiativtagare 
till Kulturparken Smålands podd ”Din podd på jorden”. Petter har ett 
förflutet som kulturskribent men jobbar idag som programproducent 
på Smålands museum och Kulturparken Småland. ”Din podd på jorden” 
handlar om stort som smått inom länets kulturhistoria och under 2021 
hade podden 14 000 lyssningar. 

Bo Eriksson är författare, historiker och berättare känd från radio och 
TV. Han har skrivit om alltifrån medeltida krig och fantasygenrens historia 
till häxor, trollkonst och slaget vid Lützen! 

Ensemble Mare Balticum är specialister på tidig musik och behärs-
kar förutom dess historia också den arkaiska instrumentsamling på vilken 
musiken framförs. Under dryga 30 år har gruppen levandegjort historia 
genom musik och samarbetat med storheter som Cecilia Frode, Roger 
Pontare och Sven Wollter. 

Daniel Frank är gitarrist och musiker. Han har ett antal skivor och Eu-
ropaturnéer, med bl.a. Christian Kjellvander, bakom sig. Under festivalen 
sammanstrålar han tillsammans med Bengt Göran Söderlind i en musik- 
och berättarföreställning. 

Ivar Frischer är industridesigner, innovatör och egenföretagare. År 
2018 reste Ivar tillsammans med Karin Brygger till Hamburg för att på 
plats fortsätta flera års sökande i spåren efter Ivars mor Ester, som över-
levde Förintelsen. Resan blev en del i ett redan tidigare påbörjat litterärt 
projekt som kom ut hösten 2019 och där Ivar är fotograf.    
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Gabriella Fäldt ställde sig på en standup-scen som 37,5-åring efter att 
ha vaskat brådmoget guld i sina dagböcker från tonåren. Har sedan dess 
hunnit fylla 40 och underhåller på många stora och små scener runtom 
i Sverige. Driver humorklubbarna JUCC, Jönköping Underground Comedy 
Club och Open Mic Jkpg. 

Carl-Magnus Gripenhed är arkivarie, forskare och filmare. Hittills 
har det blivit nio filmer som speglar Ljungbys historia genom tiderna med 
nyskriven musik till varje film som en viktig del av upplevelsen. Carl-
Magnus leder även kulturvandringar i Ljungby Stad. 

Ulrika Gunnarsson Folksångerska och pedagog från Småland, 
producent på Musik i Syd som också har ett förflutet på Sveriges radio P2. 
I årets festival tar hon på sig hon rollen som nyfiken programledare i 
Fråga Musikprofessorn.

Magnus Gustafsson är författare, riksspelman och musikhistoriker 
vars kunskap om det småländska musik- och kulturlivet är en outsinlig 
källa. Kör ut honom till valfri buske någonstans i skogen och du kan ge dig 
tusan på att han har en berättelse om platsen! 

Per Gustavsson är sagoberättare och författare. Per var en av de som 
återuppväckte intresset för den muntliga berättarkonsten i Sverige. Han 
har skrivit ett 40-tal böcker med sagor och sägner, senast Skånesägner 
och Lekfulla sagor. 

Johan Hedin är en världsturnerande nyckelharpspelare från Småland 
som blivit förebild för många genom sättet att hantera sitt instrument. 
Hans musikaliska nyfikenhet är hela tiden ledstjär-
nan som för honom in i nya spännande samarbeten. 

Hemslöjden i Kronoberg har i uppdrag att 
utveckla och tillvarata slöjd och konsthantverk, 
både som näringsgren och kulturyttring. Hemslöj-
den arbetar både med barn och unga, fritidsslöjda-
re, yrkesverksamma slöjdare och konsthantverkare. 
Verksamheten vill också bidra till att synliggöra 
kulturområdet hemslöjd regionalt och nationellt 
genom utställningar, kurser och barnaktiviteter. 

Ola Hemström är radioproducent på Sveriges Radio och har i många 
år arbetat med vanliga människors berättelser, bl.a. genom Lyssnarnas 
sommarvärd i Sommar i P1, radioserierna Min berättelse och Familjehem-
ligheten och P4 Dokumentär. Gör även podcasten Hembygdspodden med 
berättelser från sin hemby Odensjö. 

Victor Herrero är en spansk gitarrist, kompositör och sångare som 
med rötterna såväl i det kyrkliga som inom punken tar med sig en unik 
röst till festivalen och bjuder publiken att komma riktigt nära. 



Vibeke Hyltén-Cavallius är pensionerad lärare och använder ofta 
berättandet i pedagogiska sammanhang för såväl vuxna som barn. Vibe-
ke har berättarvandringar i Åsnens Nationalpark, på Getnö och Teleborgs 
slottspark. Hon berättar främst folksagor från Småland och Sverige, men 
gärna också från andra delar av världen. 

Agneta J-son Granemalm är en engagerad medlem och berättare i 
Berättarnätet Kronoberg. Hennes mormor väckte tidigt hennes nyfiken-
het på berättande och böcker. Agneta reser gärna runt och inspirera i 
konsten att läsberätta, håller bok- och berättargrupper på äldreboenden, 
anordnar läs- och berättarkurser för personer med olika funktionsvaria-
tioner samt utbildar läsombud och högläsare. 

Bengt af Klintberg är mannen som gett folkloristiken ett ansikte. 
Han har medverkat i nästan alla berättarfestivaler i Ljungby sedan star-
ten. Han är författare till ett 30-tal böcker om muntlig berättartradition, 
bl.a. ”Råttan i pizzan”. Den senaste boken kom ut 2021 och har titeln 
”Trolldom, mord och mirakel”. Tillsammans med Christina Mattsson 
ledde han i femton år radioprogrammet ”Folkminnen”. 

Mirja Klippel är en prisbelönt finsk sångare, låtskrivare och multiin-
strumentalist som trollbundit såväl kritiker som publik runtom i Europa. 
Tillsammans med sin musikaliska parhäst Alex Jønsson skapar hon 
finstämda ljudlandskap i vilka hennes poetiska och jordnära betraktelser 
kan röra sig fritt. 

Musica Vitae är kammarorkestern från Växjö som har hela världen 
som sin scen. Nu kommer de till Ljungby för att sprida livets musik på 
festivalen.

Oona Libens är konstnär verksam i Belgien och Sverige. Hon arbetar 
med intrikata och storslagna scenproduktioner där hon använder lam-
por, skuggspel, projektioner och diverse analoga element för att skapa 
berättelser i gränslandet mellan fakta och fantasi. 

Anna Lilljequist hittar sina berättelser på de mest oväntade ställen. 
På sin lilla ekologiska gård i Tassemarken lever hon sin vardag och tittar 
noga bland växternas alla vinklar och vrår. Ingenting är för litet att upp-
täckas, varje blad eller blomma har en historia som är värd att berättas.   

Mattias Lundberg är professor i musikvetenskap i Uppsala och 
vår ledande folkbildare inom musikområdet. Bland annat genom de 
uppmärksammade programserierna ”Den svenska musikhistorien” och 
”Fråga musikprofessorn”, i radio och som podd, har Lundberg på ett nytt 
och underhållande sätt förmedlat kunskap om musik. 
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Markus Luukkonen är berättare och scenkonstnär från Finland. Han 
har en jordnära och dynamisk stil i sitt berättande, där han gärna blandar 
personliga berättelser med folksagor och myter i sina föreställningar. Han 
kombinerar mörk finsk humor med ett målande bildspråk och observatio-
ner av det mänskliga livet.   

Ida Meidell Blylod är barockviolinist och folkmusiker från Umeå. 
Med rötter i västerbottnisk tradition har hon specialiserat sig inom tidig 
musik och andra folkmusikstilar. Ida spelar med olika barockorkestrar och 
folkmusikprojekt. 

Torgrim Mellum Stene är en internationellt verksam scenberättare 
från Norge. Han arbetar både självständigt samt i olika samarbeten med 
andra berättare, däribland gruppen 3Troubadours. Han trollbinder publik 
över hela Europa med sina föreställningar, vilka kombinerar såväl mytolo-
giskt, historiskt som självbiografiskt material.   

Lina Midholm är berättarantikvarie på Sagobygden. Hon leder just 
nu två stora projekt: Livsviktiga berättelser och den digitala sägenkartan 
Sägenresan. Lina arbetar också med utveckla Sagobygden och ansvarar 
även för alla Sägenplatser. 

Håkan Nordmark är historiker med särskilt intresse för Kronoberg 
och Småland. Han får sällan munhäfta och är enligt familjen född med 
prenatalt minne. Två synnerligen härliga egenskaper för en historisk be-
rättare. Håkan har tidigare gästat Berättarfestivalen med framträdanden 
som blandar historiska fakta, humor och värme. 

Annika Nordström är fil.dr. i etnologi och senior rådgivare vid Insti-
tutet för språk och folkminnen. Hon ansvarar för arbetet med Unescos 
konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet.   

Meja Ohlsson Rodriguez har under fyra års tid gått muntligt 
berättande på Ljungby Kulturskola. Hon fastnade tidigt för det muntliga 
berättandet och har därefter fortsatt tyckt om att berätta, oavsett i vilken 
konstform det förmedlas, såväl rent berättande som teater, dans eller 
andra kreativa medel. 

Pelle Olsson återkommer ständigt till festivalen med nya egenkompo-
nerade historier och berättelser. Tre gånger svensk mästare i Berättarslam 
och två gånger nordisk mästare. Författare till ett tjugotal böcker. Bor i 
Klavreström och har ett norrländskt förflutet. 
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Tom Van Outryve arbetade länge som pedagog innan han tog steget 
till att bli berättare och skådespelare. Tom arbetar för flera föreningar 
och sammanslutningar i den flamländska delen av Belgien i Bryssel och 
i Nederländerna. Han utför också egna projekt under namnet Tom Vout. 
Tack vare sin erfarenhet som pedagog kombinerat med sin passion för 
berättelser och teater, väcker Tom berättelserna till liv på sitt eget inter-
aktiva och dynamiska sätt.  

Ulf Palmenfelt är folklorist, författare och berättare. Han har samlat 
och skrivit om barns spökhistorier, gåtor och vitsar samt vuxnas erotiska 
vitsar, folksägner och levnadsberättelser. Har lett kurser om muntligt 
berättande. Mickelpristagare 1999.     

Hans Parment är musiker, kompositör och pedagog som räds det 
förutsägbara och välkomnar det oväntade och nyskapande. Han arbetar 
såväl inom den klassiska kompositionen som med elektroakustisk musik 
och ljudistallatitoner. 

Anna Rynefors är en aktiv frilansmusiker och uppskattad familjeun-
derhållare som alltid möter publiken och skapar en gemensam upplevelse 
som fångar alla i stunden. Med fiol, nyckelharpa, svensk säckpipa, medel-
tida fiddla, slagverk, harpa, vikingatida lyra och sång kan hon underhålla 
publik eller leda kurser. 

Jerry Segerberg är skådespelare med stor erfarenhet av barnteater 
och improvisation. Under flera år var han en del av den fasta ensemblen 
på Astrid Lindgrens Värld. Jerry har varit verksam i fria teatergrupper som 
Teater Sesam och Teater Blaffa och var med och grundade Teater Smuts. 

Ellen Sjömålen är smålänningen som nyligen blivit stockholmare. 
Tidigare berättarpedagog på Sagobygden som snart kommer ägna sig åt 
studier och att vara museilärare på Sjöhistoriska. Ellen berättar folksagor 
och sägner som gärna får myllra av väsen och folktro! Under festivalen 
kommer hon dock bjuda på några berättelser ur det verkliga livet. 

Leif Stinnerbom är teaterchef och konstnärlig ledare på Västanå 
Teater. Han har en lång bakgrund som regissör på flera scener, bland 
annat Västanå Teater, Riksteaterns Shikasta, Stockholms Stadsteater m.fl. 
Var en del av folkmusikgruppen Groupa mellan 1980–1990. Tilldelades 
titeln riksspelman 1975. 

Katarina Strömgård är verksam som illustratör och författare. Hon 
debuterade som barnboksillustratör 1999 och har sedan dess illustrerat 
en stor mängd barnböcker och även gjort helt egna bilderböcker. 2005 be-
lönades hon med Augustpriset för sina illustrationer till “Eddie Bolander 
& jag”, med text av Bo R Holmberg. Katarina har gjort illustrationerna till 
Sagobygdens digitala projekt ”Sägenresan”, och ställer i sommar ut några 
av dessa i Sagomuseets Lilla Galleri. 
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Siw Svensson var tidigare berättarpedagog på Sagomuseet. 
Numera är hon pensionär, åtminstone på pappret. Välkänd i 
regionen, har medverkat i både revy och teater. 2016 tilldelades 
Siw Ljungby Kulturpris. När hon berättar kastas åhörarna in i 
fantasin. Berättar gärna tosiga sagor och sägner. 

Bengt Göran Söderlind är en av initiativtagarna till Ljungby berät-
tarfestival och en välbekant röst hos besökarna. Bengt Göran berättar om 
verkliga händelser. Tilldelades Mickelpriset 2009. 

Mareike Tiede är berättare och röstcoach från Österrike. Hon brinner 
mycket för den mänskliga rösten och uttrycket. Efter att tillbringat början 
av sitt yrkesliv med att hjälpa andra människor att hitta sin röst, bestämde 
hon sig för att bege sig ut på en resa till främmande länder för att finna 
sin egen. I sitt berättande tar hon med sig lyssnaren på en upptäcktsfärd 
genom att väva samma rika, hypnotiska landskap av mytologi. 

Johan Theodorsson är en internationell scenberättare med en bred 
berättarrepertoar. Han berättar både individuellt och i samarbeten som 
Musikteater Unna med musikern Anders Peev. Duon har bl.a. gjort den kri-
tikerrosade Maria Johansdotter som spelats över 200 gånger i Sverige och 
internationellt, bl.a. i Dubai, Paris, Wales och Amsterdam. 

Mikael Thomasson är muntlig berättare och pedagog. Under mer än 
trettio år har han kombinerat dessa roller. 2008–2020 var han berättar-
pedagog på Sagomuseet i Ljungby där han bl. a. berättade för unga samt 
fortbildade pedagoger i sagoberättande. Parallellt har Mikael haft hundra-
tals berättarföreställningar och föreläsningar för vuxna. 

Erik Ask-Upmark är musikvetare, riksspelman, frilansproducent och 
multiinstrumentalist som trakterar bl.a. piano, harpa, dragspel och säck-
pipa. Han spelar över hela världen, både solo och med sina grupper Dråm, 
Falsobordone och Svanevit. 

Mia Vickell arbetar som berättarpedagog på Sagobygden. För Mia är 
det en dröm som går i uppfyllelse att kunna göra skillnad med berättandet 
som verktyg. Viljan att beröra sin omgivning har alltid funnits  och med 
härlig energi som främsta vapen, möter hon alla åldrar på alla tänkbara 
platser, från de yngsta till de äldsta. 

Tine Winther är sedan 2021 Sagobygdens verksamhetsledare. Hon har 
de senaste två decennierna ägnat sig åt det muntliga 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. 

Vanessa Woolf är “London’s resident storyteller” (TimeOut, London) 
med “ett av planetens coolaste jobb” (Lonely Planet Kids). Hon tror på 
magi och inspireras av städer, skogar, rävar, dörrar och människor i sitt 
berättande. Hon berättar för både vuxna och barn, där berättelserna är 
verkliga, spännande, magiska och engagerande från början till slut. 




