
Europeisk bibliodramaledarutbildning
Det europeiska bibliodramanätverket (EBN) inbjuder till ett utbildningsprogram som består av både grundutbildning 
(se ovan) och vidareutbildning. Vidareutbildningens upplägg kommer löpa från hösten 2017 till september 2019 och 
bestå av fem separata kursdelar med olika fokus och i olika länder. För mer detaljerad information se www.bibliodra-
ma-gesellschaft.de
Vidareutbildningen erbjuder deltagande till dem som genomfört grundutbildning i bibliodrama eller motsvarande. Ett 
fullständigt deltagande i vidareutbildningen krävs för certifiering som Bibliodramaledare i enlighet med det europeiska 
bibliodramacharta. Det är också möjligt att delta i en eller flera av de separata kurserna och få ett specifikt kursintyg.

●	En europeisk kurs kan erbjuda deltagande till länder där ingen 
relevant bibliodramaledarutbildning finns att tillgå.

●	Det gemensamma engagemanget hos de olika ländernas bibliodra-
masällskap och föreningar för ett gemensamt utbildningsprogram 
stärker det europeiska bibliodramanätverket och det europeiska 
samarbetet

●	Bibliodrama, med sina kreativa ansatser och estetiska metoder, 
är väl lämpat  och relevant för interkulturella och interreligiösa 
läroprocesser och möten i multispråkliga grupper och miljöer. Ett 
utbildningsprogram med mixade ledningsteam och deltagare är i 
sig en sådan modell för lärande och utveckling.

●	Denna transnationella process kring interkulturell utbildning kan 
visa att alla europeiska länder är ansvariga för detta.

●	Utifrån detta utbildningsprogram kan ytterligare initiativ för re-
ligiös och kulturell bildning möjliggöras och iscensättas i de egna 
länderna.

●	Med den läroprocess som denna multikulturella och multispråkliga 
praktik vill generera så syftar det också till att förbereda och stödja 
en framtida europeisk “Kirchentag” (Europeisk kyrkokonferens)

●	Crossborder bibliodramaledarutbildning vill väcka nyfikenhet 
kring tro och liv, för andra kristna och andra religioner och res-
pekt för främlingen.

●	Denna utbildningssatsning kan aktivt påverka och uppmuntra inte-
gration av minoriteter.

Plats:  
Bromma folkhögskola, Bromma, Stockholm, 
Sverige (T-bana “Brommaplan”, 10 min promenad).

Adress:  
Åkeshovsvägen 29, Bromma.

Tidpunkt: 26/6 – 7/7 - 2017  
(Kursen startar med lunch 12.00 den 26:e och 
slutar 15.00 den 7:e) Kursen pågår dag- och 
kvällstid samt över helgen. Varje dag har vi ett 
längre lunchuppehåll.

Kostnad:  
12000 kr, inklusive kurs, lunch och fika.

Boende:  
organiserar du själv, men vi har förbokat rum 
på “Firsthotel  
Bromma” du måste själv göra en slutgiltig 
bokning på http://firsthotelbrommaplan.se. 
Förbokningen är gjord under “Bibliodrama” 
som du ska nämna när du bokar.

Ledare:  
Lotta Geisler & Lars-Gunnar Skogar  (Tillsam-
mans leder de den tvååriga deltids kursen 
Grundkurs Bibliodrama). 

Wolfgang Wesenberg, Berlin, erfaren bibliodra-
maledare i Tyskland kommer att delta som 
samordnare för hela utbildningen, se nedan.

Certifikat:  
Vid fullt deltagande, inklusive grundutbildnin-
gen, en egen praktik med godkänd  
praktikrappport, kommer varje deltagare att 
få ett certifikat i enlighet med det europeiska 
bibliodrama chartat.

Frågor och ansökan:  
lotta.geisler@brommafolkhögskola.se 
När ansökan är godkänd kommer du att få 
betalnings uppgifter och övriga uppgifter. 
Hela avgiften måste vara betald  
senast 19/6 2017.

Fördelar och syfte med en europeisk bibliodramaledarutbildning.

Crossborder Bibliodrama
Europeisk bibliodrama grundutbildning 

Det europeiska bibliodrama nätverket (EBN) välkomnar till

Sommarkurs i Sverige!
Målet är att lära sig att leda grupper med mer än ord och 
att möjliggöra metoder för interkulturell och interspråklig 
användning. Kursen består av deltagare från olika euro- 
peiska länder och erbjuder ”learning by doing”, praktik 
och pågående reflektion. 
Antalet deltagare är begränsat till 16,  
och vårt mål är att få minst två deltagare från varje land. 
För att kunna delta i kursen krävs en teologisk, 
pedagogisk, social eller diakonal utbildning 
eller något som bedöms likvärdigt. 
Du behöver kunna tala grundläggande engelska. 


