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DIGITAL STORYTELLING 
FESTIVAL

Landskrona 30 november och 1 december 2012
L A  S t o r i e s :  B e r ä tt a n d e  i  d i a l o g

Alla bär med sig berättelser
Alla kan formulera sina berättelser

Alla kan sprida sina berättelser

Därför är det viktigt att hålla berättandet levande och att få nya berättelser att
spira och gro. Därför är det viktigt att göra det möjligt för fler att kunna berätta sina 
berättelser. Och att göra det möjligt för fler att kunna ta del av berättelserna.

Storytelling skapar möjligheterna!

Digital Storytelling Festivalen i Landskrona är ett tillfälle för dig att ta del av möjlig-
heterna. Men också att tillsammans med andra börja utforska nya möjligheter!

Varmt välkommen!

Digital Storytelling Festivalen börjar den 30 november med Festivalseminarium 
och Festivalfest. Den 1 december avslutas festivalen med Festivalmässa. Du finner 
mer om arrangemangen i det följande. Där finner du även information om anmälan
och andra praktiska ting.

VäL i samarbete med

Utan berättelser och berättare skulle vi stå kvar på samma fläck
Inget skulle hända – Inget skulle utvecklas

Vare sig människa eller samhälle!

Föreningen VäL i Landskrona verkar för ett tolerant samhälle baserat på demokrati och de
mänskliga rättigheterna. VäL:s ledord är möten och samarbeten - att ge alla möjlighet att,

i gemenskap med andra, förverkliga sina idéer och därmed bli aktiva medborgare.
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FESTIVALSEMINARIUM
30 november

Låt dig inspireras av storytelling och storytellers från
København, Landskrona, Malmö och Stockholm!

Och låt Christina Claesson ta med dig på en guidad tur
 i berättandets magiska värld!

En dag om Storytelling

Ta del av reflektioner, tankar och idéer kring Digital Storytelling och story-
telling generellt från vår intresseväckande och spännande panel. Och ta 
tillfället i akt att föra dialog om dina egna reflektioner, tankar och idéer med 
panelen och de andra deltagarna.

Träffa andra som är intresserade av och nyfikna på storytelling – utbyt idéer 
och erfarenheter, diskutera och börja kanske planera för samarbeten … och 
varför inte fortsätta diskussionerna på Festivalfesten som avslutar dagen.

Men framför allt:

FESTIVALMÄSSA
1 december

VäL sammanfattar tre års spännande arbete tillsammans med unga land-
skronabor i projektetet LA Stories. Träffa berättarna och ta del av deras 
berättelser om delaktighet, demokrati och mänskliga rättigheter. Och upp-
lev Christina Claessons storytelling performance. 

Upplev alla de möjligheter som Digital Storytelling och andra metoder kan 
ge dig, hur de kan användas i din verksamhet och i samhället som helhet. 

En dag till om Storytelling

 Låt fantasin och kreativiteten få sitt tillsammans 
med unga landskronabor och Christina Claesson!

DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL

Kort sagt:

http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Kulturforvaltningen/Kulturskolan/Ovrig-verksamhet/Unga-Berattar/
http://www.csrfactory.com/
http://www.cbs.dk/
http://www.malmo.se/
http://www.malmo.se/
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PROGRAM 
 
 

FESTIVALSEMINARIUM  
         30 november 
 

08.50 Samling och morgonfika 
 

09.20 Hej och Välkommen! 
  
09.30 Inspirationsföreläsning  

Christina Claesson  
 

10.30 Paus med underhållning 
 

10.45    Workshop I – du väljer en av följande 
 

a. CPI Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö  
b. Digital StoryLab, København 

 c. Unga Berättare, Kulturskolan Stockholm  
d. VäL – LA Stories, Landskrona 

 

12.15 Lunch 
 

13.15 Workshop II  
 

  Som ovan Workshop I 
 

14.45 Paus med underhållning 
 

15.00 Panelsamtal 
 

 Carin Granath, mediepedagog, Unga Berättar Kulturskolan Stockholm 

 Christina Claesson, författare, storyteller m.m. 

 Gianni Poli, verksamhetsledare, Folkuniversitet 

 Helena Kurki, VD, CSR Factory AB 

 Ina Alm, mediepedagog, CPI Centrum för Pedagogisk Inspiration 

 Jan Nilsson, projektledare, VäL – LA Stories 

 Leif Bloch Rasmussen, lektor, CBS Copenhagen Business School 

 Nikoline Lohman, mediepedagog, Digital StoryLab 
 

16.15 Avslutning 
 

16.30 Tack och på återseende! 
 

18.30 Festivalfest! 

 
FESTIVALMÄSSA 

1 december 
 

Festivalmässan öppnar kl. 10.00. I stadsbibliotekets foajé visas digitala berättelser. Unga och äldre 
berättare är på plats och presenterar sina berättelser. På olika stationer visas hur en digital berättelse 
blir till och ges möjlighet att prova på. Mässan avrundas kl. 14.00 med en samlad visning av digitala 
berättelser och samtal med berättarna, samt en performence Minsta orden – största bilderna av och 

med Christina Claesson. 

DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL 
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Christina Claesson 
 

… är författare, muntlig berättare och trädsovare. 
Vi känner hennes röst från olika program i radio, 
från Tankar för Dagen och som programledare 
för Retorik. Berättelsen är basen för Christina 
och kärnan i berättandet är bilder. Hennes 
berättande liknar mer film än litteratur. Christina 
är en livfull och inspirerande föreläsare, som rör 
sig mellan magi och realism, mellan grishage och 
slott, mellan rännsten och himmel. Hon har bland 
annat skrivit Berättarens Handbok, en klassiker 
som lika mycket är en handbok i livsvisdom som i 
berättarkonst.  
 

Festivalseminarium: 
30 november 

Inspirationsföreläsning 
 

Christina kommer i sin föreläsning att visa 
skillnaderna mellan information och berättelse, 
mellan att berätta med bilder och berätta med 
ord. Hon lär ut dramaturgins grunder och alla får 
chansen att prova. Vi kommer också att få inblick 
i sinnenas magi och hur man öppnar portarna till 
att förtrolla andra utan andra hjälpmedel än sina 
ord, sin kropp, sin röst och det gemensamma 
rummet. Här är inga siffror, grafiska kurvor eller 
powerpoint – det är inlevelse och lyssnarfantasi 
som gäller och allt slinker ner i berättelsens form.  
 

Festivalmässa: 
1 december 

Minsta orden – Största bilderna 
 

Christina söker den magiska gränsen för det 
minsta ordet och den största bilden. Hon kommer 
att visa en form av pecha kucha, där 20 bilder 
visas i 20 sekunder vardera på en screen.  

 
400 sekunder prick – Hur klarar man det? 

 

Hemsida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Workshops 
 

a. CPI – Centrum för Pedagogisk Inspiration 
 

… är Malmö stads resurs för pedagogisk inspi-
ration och utveckling. Vi arbetar tillsammans med 
förskola, grundskola, gymnasium och vuxen-
utbildning. Vi erbjuder fortbildning, rådgivning, 
inspirationsaktiviteter, kompetensutveckling och 
stöd. 
 

Hur ser det samhälle ut som vi vill leva i? 
 

Vilka förutsättningar är nödvändiga för att den 
sociala utvecklingen ska vara hållbar? Med hjälp 
av mobilfilmning, rörlig bild och korta texter ska-
par vi en miniutställning. I vår workshop lär du dig 
en enkel metod som ger dig verktyg att åskådlig-
göra och försöka förstå den värld vi lever i.  
 

Hemsida 
 

b. Digital StoryLab 
 

… är Danmarks enda firma specialiserad på 
digitalt historieberättande, med flera års erfaren-
het av undervisning, rådgivning och ledning av 
kreativa projekt, fokus är riktat mot nya medier 
och Digital Storytelling. 
 

”To be a person is to have a story to tell” 
Karen Blixen 

 

Workshopen ger dig en inblick i hur vi arbetar 
brett med Digital Storytelling nationellt och 
internationellt. Du får dig till livs hur man kan 
arbeta med storytelling i kombination med ny 
teknik och nya verktyg som apps, iPad och 
iPhone tillsammans med barn, unga och vuxna. 
 

Hemsida 
 

c. Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm 
 

… har till uppgift att stärka ungas delaktighet och 
eget skapande med medier som verktyg.  
 

Kärnan i vår verksamhet är digitalt berättande. 
Under vår workshop berättar vi om betydelsen av 
arbetet med unga människors berättande. Vi 
kommer att visa exempelfilmer och du som 
deltagare får prova på praktiska övningar. 
 

Hemsida  
 

 

DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL 

MEDVERKANDE 

http://www.christinaclaesson.se/
http://www.malmo.se/cpi
http://digitalstorylab.com/
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Panelsamtal 

 
d. VäL – LA Stories 

 

… är ett projekt där unga landskronabor ges 
möjlighet att skapa digitala berättelser. Utgångs-
punkter är ungas livssituation, intressen och 
kreativitet kopplade till delaktighet, demokrati och 
mänskliga rättigheter. Den bärande tanken är att 
Digital Storytelling ger möjlighet till ömsesidig och 
tillitsfull dialog på tvärs av ålder, kön och etnicitet 
– Digital Storytelling en metod för individuell, 
kollektiv och samhällelig utveckling. 
 

I vår workshop kommer du att få ta del av hur 
VäL arbetat i LA Stories. Men framförallt kommer 
du att ges möjlighet att reflektera över och 
diskutera hur Digital Storytelling som metod kan 
tillämpas för att främja individuell och kollektiv 
utveckling och ett hållbart samhälle. 
 

Hemsida 
 

 
Helena Kurki 

VD 
CSR Factory AB 

 

… fungerar som en brygga mellan olika 
samhällssektorer. Baserat på erfarenhet, breda 
nätverk och kunskap om sektorernas förut-
sättningar fungerar vi som en möjliggörare för 
utveckling. Vi utbildar och guidar organisationer 
och företag. Genom samverkan knyts affärsnytta 
och samhällsnytta tätt ihop. Vi erbjuder råd-
givning och support för företag som vill ta ett 
större samhällsansvar. Vi är engagerade som 
koordinator för WinWinMalmö – en ny fysisk 
mötesplats där företag och föreningar möts och 
ges möjlighet att sluta kontrakt direkt på plats.   
 

Hemsida 
 

Leif Bloch Rasmussen 
Lektor 

Department of IT Management 
CBS – Copenhagen Business School 

 

… Leif har under många år forskat och under-
visat kring kopplingen mellan IT och samhälls-
utveckling, kring hur individers och gruppers 
delaktighet och inflytande kan öka med hjälp av 
IT. Särskilt fokus riktar Leif på hur delaktighet 
genom IT kan främja innovation inom samhället i 
dess helhet och därmed bidra till en hållbar 
utveckling. 
 

Hemsida 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gianni Poli 
Verksamhetsledare 

Folkuniversitetet 
 

… är ett studieförbund som bedriver folkbildning 
och vuxenutbildning i hela Sverige. Vår idé är att 
genom kunskap och skapande ge människor 
förutsättningar för ett rikare liv. Gianni ansvarar 
inom Folkuniversitetet Väst bland annat för 
utveckling och genomförande av utbildning med 
mera kopplad till arbetsmarkanden. 
 

Hemsida 
 

Carin Granath 
mediepedagog 

Unga Berättar, Kulturskolan Stockholm 
Se ovan 

 

Christina Claesson 
författare, muntlig berättare, trädsovare 

Se ovan 
 

Ina Alm 
Mediepedagog 

CPI Malmö 
Se ovan 

 

Nikoline Lohman 
Mediepedagog 
Digital StoryLab 

Se ovan 
 

Jan Nilsson 
Projektledare 

VäL – LA Stories 
Se ovan 

DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL 
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PRAKTISKA SAKER OCH TING 
 

Platser 
 

FESTIVALSEMINARIUM Livsglädje, Tacksägelsekyrkan Almstigen 8 Landskrona 

FESTIVALFEST  Mae Malasri Thai Restaurant, Storgatan 27 Landskrona 

FESTIVALMÄSSA  Landskrona stadsbibliotek, Regeringsgatan 13 Landskrona 
 

Anmälningsavgift 
 

 30 november  
A. FESTIVALSEMINARIUM 250:- Studerande 125:-  

med fika och lunch 
 

 30 november  
B. FESTIVALSEMINARIUM och FESTIVALFEST  400:- Studerande  200:- 

med buffé, dryck och underhållning   
  

 1 december  
      FESTIVALMÄSSA  Gratis 

 

OBS – Begränsat antal platser till FESTIVALSEMINARIUM och FESTIVALFEST! 
 

Anmälan 
 
Anmälan till FESTIVALSEMINARIUM och FESTIVALFEST  
sker till: jan.nilsson@viarlandskrona.se 
 

Ange i anmälan: - Namn på samtliga deltagare 

 - Enbart seminarium, ange A 

 - Seminarium och fest, ange B 

 - Vilka två workshops du vill delta i (a. – d.)  

 - Specialkost 

 - Organisation 

 - Faktureringsadress 

 - Om du är studerande och i så 
   fall vilken utbildning du går 
’ 

Anmälningsavgiften faktureras (om inte annat avtalas). 
  

OBS – Sista anmälningsdag 6 november! 
 

Boende 
 

För dig som vill övernatta i Landskrona i samband med  
DIGITAL STORYTELLING FESTIVALEN erbjuder  
Hotel Chaplin (www.hotelchaplin.se) hemtrevligt och  
rabatterat boende för festivalbesökare: 
 

 Enkelrum inkl. frukost 695:- 

 Minisvit (2 pers.) inkl. frukost 895:- 
 

För bokning kontakta Hotel Chaplin direkt  
0418-163 35 eller hotelchaplin@gmail.com 
och ange DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL  
 
 

För mer information om DIGITAL STORYTELLING FESTIVALEN kontakta Jan Nilsson 

+46 (0)707-69 89 36 eller jan.nilsson@viarlandskrona.se

DIGITAL STORYTELLING FESTIVAL 
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