
 

 
 

 
 

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/
http://www.stockholm.se/Fristaende-webbplatser/Fackforvaltningssajter/Kulturforvaltningen/Kulturskolan/Ovrig-verksamhet/Unga-Berattar/
www.viarlandskrona.wordpress.com
www.lastories.se


 

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 arbetsmarknaden. 
 

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 

http://www.lastories.se/
http://www.csrfactory.com/
http://pinje.cbs.dk/en/Research/Departments-Centres/Institutter/node_165685/Menu/Staff/Menu/Academic-staff/Academic-Staff/Associate-Professors/leif_bloch_rasmussen
http://www.folkuniversitetet.se/Har-finns-vi/Helsingborg/Kontakta-oss/Personal/Gianni-Poli/
www.viarlandskrona.wordpress.com
www.lastories.se

