
Onsdag 19/9, kl 18.00-20.00
Drakar i staden
En del av kulturarvet
En berättarkväll om vår stads alla 
drakar; kanske mänskliga ”drakar” 
i Sundsvalls historia, den vackra is- 
draken eller alla de färgglada som 
lyser upp våra gator sommartid. 
Kom och lyssna på berättelser av 
olika längd, karaktär och stil. Kanske 
har du en egen Sundsvallshistoria 
att bidra med? Muntligt berättan-
de är en gammal tradition som blir 

Berättarkvällar
- Kulturmagasinet 

alltmer populär och här har du chan-
sen att delta! Ordfördelare är Monika 
Westin, svensk mästare i berättar- 
slam 2015. Entré 60 kr inkl. � ka.
Arr: Sundsvalls stadsbibliotek/Stenstansdagarna

Biljetter säljs via www.entresundsvall.se, Entré Sundsvall 
tel: 060-15 57 00 och Kulturmagasinets reception tel: 060-19 18 00

Arr: Sundsvalls stadsbibliotek

Onsdag 28/11, kl 18.00-20.00

Berättelser i advent
Vi inleder adventstiden med ett 
berättarcafé om just advent, en 

tid som rymmer mycket av både 
tro och traditioner. Advent betyder 
ankomst och december är en tid av 
förväntan och berättelserna inför jul 
är många. 

Har du en egen historia att dela 
med andra? Ta chansen att berät-
ta eller kom och lyssna på andras 
berättelser. Ordfördelare är Monika 
Westin, svensk mästare i berät-
tarslam 2015. Entre 60 kr inkl. � ka.
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Berättarkvällar
- Svartviks industriminnen & Norra Berget

Torsdag 25/10 &  1/11, 19.00
Timmerkojan, Norra Berget

Spökberättarkvällar
Dags igen för rysliga historier vid eld- 
pallen. Kura ihop dig på fårskinns-
fällarna i Timmerkojan och lyssna på 
spökberättelser i eldskenet. Från 12 år.
Med Ulrika Stenbäck och Peder Tholin.
Entré: 60 kr. Endast förköp.

Torsdag 4/10, kl 19.00
Café Svartvik, Svartviks industriminnen

Senap och ketchup?
En berättarkväll om varmkorvens
och de goda tillbehörens historia. 
Fri entré. Försäljning av � ka och 
naturligtvis korv me´ bröd, Med 
Ulrika Stenbäck och Peder Tholin.

     

Torsdag 13/12, kl 19.00
Röklandsgården, Norra Berget

Jul i Röklandsgården  
I den mörka och lite mystiska Lucia- 
kvällen bjuds en stämningsfull kväll 
med � ka och berättelser om julens 
lite mörkare sidor. Med Ulrika Sten-
bäck. Entré: 60 kr inkl � ka. 
Endast förköp, se nedan.

    

Biljetter till spök- och julberättarkvällarna säljes via www.norraberget.se/biljetter
eller Visit Sundsvall, tfn. 060-658 58 00. Arr. Sundsvalls museum
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