
• är en ideell ekumenisk förening som arbetar för att främja och sprida 
Bibliodrama. 

• har en egen webbsida där du hittar mer information om verksamhet,  
annonser om bibliodramaarrangemang, artiklar om Bibliodrama och  
litteraturförslag. www.bibliodrama.se

Ordförande för 2015-2016 är Helene Isborn, helene.isborn@telia.com.

Är en inbjudan att möta och leva sig in i en bibeltext med hjälp av krop-
pen, sinnena och den personliga livserfarenheten. 
Kreativa uttryckssätt som rörelse, improvisation, drama, bild och form 
används för att utforska textens innehåll. 
Processen, som till sin karaktär är öppen och utan givna svar, äger rum i 
en grupp av människor som knyter samman sina egna erfarenheter med 
de erfarenheter, personligheter och sammanhang som finns inbäddade i 
texterna. 
Bibliodrama inspireras främst av Bibelns texter, men andra litterära tex-
ter kan också användas.

Genom att bli medlem kan du vara med om att 
främja och sprida Bibliodrama i Sverige.  
Kontakta Birgitta Walldén: birgitta@wallden.eu

Ange namn, postadress, telefon och e-posta-
dress. 

Medlemsavgiften 150 kr per år sätts in på Plus-
Giro 58 32 52-2. 

Gåvor till föreningen mottages tacksamt!
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