Bibliodrama och ’Jubelår, Sabbatsår, Heligt år, Friår’

Framtid och Hållbarhet
för världen och oss

6 - 7 nov 2020 på Kärsögården, Stockholm

Programmet är byggt med möjlighet
att delta under hela tiden eller välja
olika delar.
Kostnaden: Varierar mellan 400 kr till
1700 beroende vad man anmäler
sig till. Det finns också möjlighet till
övernattning.
Anmälan: Kostnaderna specificeras
på anmälningsblanketten som du
hittar på
www.brommafolkhogskola.se/kortakurser:

Bibliodramasällskapet i Sverige
bildades för 10 år sen och det vill vi
uppmärksamma och jubilera.
Vi vill inbjud alla som vill delta och föra
arbetet med bibliodrama vidare i en
osäker framtid och samtidigt erbjuda
dig som är nyfiken och vill prova på
bibliodrama, du som vill ha påfyllning
och kanske utforska bibliodrama med
saga eller dikt.
Läs mer på www.bibliodrama.se

Sista anmälningsdagen är den
1 september 2020.
Trettio minuter från Stockholm city och
endast ca 15 minuters promenad till
Drottningholms slottsanläggning, Sveriges
första världsarv, ligger Kärsögården i en
inspirerande miljö invid Mälaren.

Följ gärna gruppen på
Facebook:
”Bibliodramasällskapet i
Sverige”. Där kommer det finnas spännande
filmer om helgen och annat smått och gott.

PROGRAM
Fredag
18-21

Lördag
9-12

Övernattning
finns

Lunch

Lördag
13-16

Lördag
16.30 - 18.30

Lördag
19.00 -

Workshop 1 ( Långt)
ÅRSMÖTE
Workshop 2

Workshop 3

Workshop 4

Fest

Workshop 1 Fredag kl.18.00 - Lördag kl.16.00
Bibliodrama med Feldenkrais
I vår workshop får du möjlighet att låta din kropp leda dig i mötet med
bibelordet. Du behöver inga förkunskaper. Kom gärna i bekväma kläder.
Ledare:
Helene Isborn, Grundkurs: Bibliodrama 2007-2009, vidareutbildning:
Bibliodramaledare 2012-2013.
Susanne Dahlgren, utbildning i Västerås, 1996.
Båda är församlingspedagoger och bibliodramaledare i Svenska kyrkan, Falun.

”Bibliodrama är att leka på fullaste allvar”

Workshop 2, Fredag kl. 18.00 - 21.00
Bibliolog utifrån en bibeltext. Bibliolog är ett särskilt sätt att arbeta i grupp med
en bibeltext.
Ledare:
Eva Danneholm, pastor, Stockholm.
Grundkurs: Bibliodrama 2005-2007 och vidareutbildning: Bibliodramaledare
2012-2013. Bibliologledare och snart bibliologlärare.

Workshop 3,

Workshop 4,

Lördag kl. 9.00 -12.00

Lördag kl.13.00 -16.00

Bröderna Grimms saga ”Jorinde och
Joringel”.
En vacker och gripande aktuell saga
om närhet och avstånd, människor
och vilda djur, paralyserande
fångenskap och förlösande krafter
samt kärlek och ett läkemedel som
ska kunna bryta den onda förtrollningen.
Ledare:
Corinna Friedl, sjukhuspräst och
gestalt-psykoterapeut vid Skånesuniversitetssjukhus i Malmö.
Eva Andersson, församlingspedagog
och lärare vid Svenska kyrkans
utbildningsinstitut i Lund.
Grundkurs: Bibliodrama 2017-2019.

Bibliodrama utifrån dikten "C-dur" av
Tomas Tranströmer. Att låta den
poetiska stämningen väcka konkreta
tankar och lekfullhet.
Ledare:
Frida Hellsing, pastor, Kaxholmen
Grundkurs: Bibliodrama 2007-2009.
Henrik Ydreborg,
Verksamhetsutvecklare Bilda,
Jönköping.
Grundkurs: Bibliodrama 2007-2009.

”Bibliodrama
är inte vad
du tror,
utan det
som sker
när du är i
mellanrummet
mellan ord och liv”

Välkomna!

ÅRSMÖTE

för Bibliodramasällskapet i Sverige. Kl 16.30 —18.30

FESTKVÄLL kl 19 ff
”Ekoteologiska tankar om jubelåret” - Åke Jonsson, skapelseteolog,
pastor och lektor på Teologiska Högskolan.

Festmiddag
Enmansteater ”Mistero Buffo” med Arne Jakobsson,
lantbrukare från Gårdtjärn.

”Bibliodrama
handlar om när
ord möter liv”
Svenskabibliodramasallskapet

