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Genom att bli medlem kan du vara med om att
främja och sprida Bibliodrama i Sverige.
Kontakta Olle Hilariusson: olle.hilariusson@
brommafolkhogskola.se
Ange namn, postadress, telefon och e-postadress.
Medlemsavgiften 150 kr per år sätts in på PlusGiro 58 32 52-2.
Gåvor till föreningen mottages tacksamt!
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