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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!

Kulturnämnden

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:
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