
• En tårtbit till kaffet • • • • • • • • • •
Torsdagen den 12 oktober kl. 19.00
Café Svartvik, Svartviks industriminnen
En cafékväll om fikats historia i Sverige. Ulrika 
Stenbäck från Sundsvalls museum berättar
om kafferep, tårtor och andra bakverks historia. 
Fri entré. Försäljning av kaffe och gott fikabröd. 

Arr. Sundsvalls museum i samarbete med 
Föreningen Svartviksdagarna

• Berättelser om kamp • • • • • • • •
Måndag 9 oktober 18.00-20.00
Programsalen, Kulturmagasinet
Under hösten kommer Sundsvalls museum 
att visa utställningen 100% kamp, om männ-
iskors kamp för att få rätt att leva livet fullt ut 
i ett jämlikt Sverige. Höstens andra berättar-
café har därför som tema kamp, berättelser 
om livets många skiftande kamper, i stort och 
smått, på skämt och på blodigt allvar. Har du 
en berättelse att bidra med? Kom och var 
med på vårt berättarcafé där alla får chansen 
att berätta. 
Fri entré, Stair Culinar säljer fika i pausen. 

Arr. Sundsvalls stadsbibliotek i samarbete
med Berättarnät Mitt

• Stenstansberättelser • • • • • • • •
Måndag 11 september 18.00-20.00
Programsalen, Kulturmagasinet
Inför Stenstansdagarna den 15-16 september 
ägnar vi höstens första berättarcafé åt berättel-
ser om Stenstan. Kom och lyssna på berättel-
ser av olika längd, karaktär och stil. Kanske har 
du en egen Stenstanshistoria att bidra med? 
Muntligt berättande är en gammal tradition 
som blir alltmer populär och här har du chan-
sen att delta! 
Fri entré, Stair Culinar säljer fika i pausen. 

Arr. Sundsvalls stadsbibliotek i samarbete med 
Berättarnät Mitt

Berättarkvällar
Höst & vinter 2017
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• Rysliga historier vid elden • • • •
Torsdagen den 26 oktober &
torsdagen den 2 november kl. 19.00
Timmerkojan, Norra Berget.
Kura ihop dig på fårskinnsfällen och lyssna på 
historier om hemska och mystiska händelser. 
Entré: 50 kr Obs! Endast förköp. 
Åldersgräns: 12 år. 
Köp biljett via: www.norraberget.se/biljetter 
eller hos Visit Sundsvall

Arr. Sundsvalls museum - Friluftsmuseerna

• Jul i Finland och jul i Sverige
Måndag 4 december 18.00-20.00 
Programsalen, Kulturmagasinet
Vårt östra grannland fi rar i dagarna sin 
100-åriga självständighet. Vilka jultradi-
tioner fi nns där? Julbastu, kålrotslåda … 
Visst fi nns det skillnader i vårt julfi rande! 
Kom och dela med dig av dina julminnen 
och jultraditioner när vi samlas för årets 
sista berättarcafé. Ordfördelare är Monika 
Westin, Berättarnät Mitt.
Fri entré, Stair Culinar säljer fi ka i pausen.

Arr. Sundsvalls stadsbibliotek i samarbete med 
Berättarnät Mitt

• Julens berättelser • • • • • • • • • • 
Torsdagen den 14 december kl. 19.00
Röklandsgården, Norra Berget. 
En stämningsfull berättarkväll om julens små 
och stora berättelser.

Entré: 50 kr Obs! Endast förköp.
Köp biljett via: www.norraberget.se/biljetter 
eller hos Visit Sundsvall.
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