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Nordmaling – Årets berättarkommun 2016
Nordmalings kommun har utsetts till Årets berättarkommun 2016. Berättarbudkaveln kommer
att överlämnas till Nordmaling från förra årets berättarkommun Åsele under Berättarfestivalen
i Skellefteå den 21 april.
Under Berättarfestivalen i Skellefteå utses Nordmaling till Årets berättarkommun 2016. Den 21 april
mottar Nordmalings kommun berättarbudkaveln från Åsele kommun.
Övergripande tema för Nordmalings kommuns berättarsatsning under året kommer att vara
integration – att lyfta fram kommunens nya berättelser. Bland annat kommer kommunen delta i
Föreningen Kulturstorms projekt Med egna ord. I projektet kommer nyanlända i åldern 16-24 år att få
möjlighet att delta i och vara medskapare i ett läs- och skrivprojekt som ska stimulera läs- och
skrivlusta hos gruppen. Projektet kommer också att resultera i en tryckt antologi. Projektet kommer
också att utveckla metoder för läs- och skrivfrämjande.
Ett annat projekt som kommer starta under året är Sångsvenska & Läslust, ett projekt som handlar om
att underlätta språkinlärning och förstärka uttalet genom sång och musik.
– Det ska bli både lärorikt, utmanande och roligt att medvetet försöka lyfta fram nya berättelser, säger
kulturchef Kristina Kalén.
– I Nordmaling finns många unga med kompetens och erfarenheter från andra länder, en skatt väl värd
att förvalta säger kommunchef Helen Sundström Hetta.
Årets berättarkommun är en satsning för att stärka berättandets betydelse på initiativ av
Berättarfestivalen. Berättarfestivalen vill uppmärksamma kommuner som arbetar på ett medvetet och
engagerat sätt med berättande, men också inspirera och stimulera till aktiviteter under året. För det
löpande arbetet med stöd åt Årets berättarkommun står Västerbottens museum genom
berättarantikvarie Marianne Folkedotter.
– Nordmaling blir den sjunde kommunen som tar emot berättarbudkaveln och det ska bli mycket
intressant att arbeta med temat berättande och integration, säger Marianne Folkedotter.
Berättarfestivalen arrangeras av Kultur Skellefteå, Skellefteå museum, Västerbottensteatern och
Västerbottens museum i samverkan med Skelleftebygdens berättarförening och andra lokala aktörer
samt med stöd av Skellefteå kommun och Region Västerbotten.
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