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Praktiskt
PLATS för symposium, årsmöte och workshop: Rotebrokyrkan, 
Ytterbyvägen 4 E, 19276 Sollentuna. 
Kyrkan ligger på 5 minuters promenadavstånd från pendeltågstation 
Rotebro. Ligger på pendeltågslinjen mella Stockholm-C och Uppsala. 
Ta utgången till vänster när du kommer ut från perrongen.

Anmälan senast en vecka före, 6/11 via mail till: gerdine.willemsen@
rotebrokyrkan.se eller sms: 070- 2368405 Ange eventuell specialkost! 

KOSTNAD: (Fakturering från Bilda efter 14 november)
• SYMPOSIUM, MIDDAG OCH WORKSHOP 1400 kr
• SYMPOSIET (inkl lunch/middag)   650 kr 
• WORKSHOP (inkl middag, fika och lunch)  900 kr                                
• ÅRSMÖTET enbart     kostnadsfritt
• MIDDAG enbart      200 kr

Eventuellt boende får deltagare ordna själva i Stockholmsområdet.
Arr: Bibliodramasällskapet i Sverige i samverkan med Rotebrokyrkan 
och Bilda.
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Bibliodramasällskapet inbjuder dig till två dagar fyllda med bibliodramatiskt innehåll. Årsmötet kommer spela roll där vi tänker experimentera 
och låta några punkter levandegöras i enlighet med föreningens syfte och anda! Ett lekfullt årsmöte på fullaste allvar! 

(Protokollet kommer se lika formellt ut som vanligt och beslut kommer fattas)

SYMPOSIUM
13/11 kl 9.30 – 16 (inkl lunch och fika) 

Gilija och Henrikas Zukauskas är missionärer i Baptistunionen i Litauen. Som missionärer i sitt eget land vill de skapa utrymme för samtal och 
dialog med människor från olika grupper i samhället, med olika erfarenheter och från olika ämnesområden – teologi, filosofi och konst. 2008 grun-
dade de ”Portico” – ett arbete med teologi, filosofi och konst bland ungdomar och vuxna – och ”Veranda” – en verksamhet bland små barn med 
föräldrar där skapandet får stort utrymme.

Gilija är utbildad i dans, koreografi och filosofi, Henrikas som skådespelare och i teologi. I arbetet använder de sina utbildningar och erfarenheter i 
workshops, framträdanden mm inom och utom kyrkan.

I somras kom Gilija och Henrikas i kontakt med Bibliodrama för första gången. Detta fick dem att reflektera omkring sitt uppdrag. – Vilken roll 
spelar konsten? Hur kan den både bidra till och lära av tron? Vilka styrkor och svagheter kan den avslöja? Hur kan den hjälpa oss att se relationen 
mellan individ och samhälle?

I sitt seminarium kommer de att kombinera teoretiska och praktiska avsnitt. De kommer att ta upp metodfrågor, ställa kritiska frågor, beröra hur 
konsten kan skapa relationer mellan individ och samhälle och försöka se vägar framåt.  
En del av seminariet kommer att innehålla praktiska övningar så därför behöver man kläder som tillåter rörelse.

Moderator: P-O Sveder-Renklint. 

ÅRSMÖTE 
13/11 kl 16.00 

För nya och gamla medlemmar i Bibliodramasällskapet i Sverige. 

Om du vill bli medlem kontakta Olle Hilariusson, olle.hilariusson@
brommafolkhogskola.se. Ange: namn, postadress, telefon och epost-
adress. Medlemsavgiften 150 kr per år  sätts in på PlusGiro 58 32 52-2. 
Gåvor till föreningen mottages tacksamt.

Gemensam MIDDAG
13/11 kl 17.30 
Middag för symposiets- och årsmötets deltagare samt deltagare i work-
shopen. (OBS! Workshopen börjar med middagen. Ingår i priset 900 kr)

Bibliodrama WORKSHOP   
13-14/11 (Måndagkväll 17.30-20.45 och tisdag 9-15) 

Text: Lukasevangeliet 1: 76 – 79
Ledare Åke Jonsson och Gerdine Willemsen Zuidema. Båda är pas-
torer i Equmeniakyrkan och bibliodramaledare. 

Gerdine är också bildkonstnär och Åke är också lektor emeritus på 
Teologiska Högskolan, Stokholm.

Välkomna!


