Vidareutbildning
Bibliodramaledare
2021 - 2022 ställer om!
Litteraturkursen är öppen för alla!
Utifrån rådande osäkerheter kring Covid 19
kommer vi här med ett nytt upplägg på utbildningen. Utbildningens syfte och mål är fortfarande detsamma men vi ändrar upplägget.
(Kursens innehåll och intentioner finns att läsa
om i kursfoldern som finns på hemsidorna)

Kontakta oss om du har frågor.

Så här tänker vi;

13 - 16 januari 2021 - “Bibliodrama som process - leda och handleda”, Brandhorst, Fallner
och Warns.

Våren 2021 gör vi om till en litteraturkurs där
deltagarna möts i mindre grupper, kanske utifrån den region man befinner sig i. Grupper
kommer kunna välja om man vill mötas IRL
eller digitalt. Grupperna kommer också kunna
påverka när man möts, datumen är utgångspunkter och riktmärken, grupperna har stor
frihet!
De inplanerade kurstillfällena under första
halvåret föreslår vi utgör en grund för era träffar, förutom tillfället i augusti/september som
kommer förläggas till norra Italien i samband
med den europeiska bibliodramakonferensen.
Resterande upplägg kommer utformas vartefter, utifrån läget vad gäller restriktioner etc.
Vidareutbildning Bibliodramaledare omfattar
fortfarande tre terminer.

Vårens och sommarens tillfällen
och litteratur;

11 - 13 mars 2021 - “Personlig livstolkning och
religiös tradition”, Björn Wiedel
5 - 8 maj 2021 - “Positiv ångest”, Poul Moxnes

28 augusti - 1 september 2021 plus två dagars kurstillfälle före eller efter dessa
daturm (Europeiska Bibliodramanätverkets
konferens i norra Italien) - “Bibliodrama och uttryckandekonstterapi - samma andas barn”,
Lotta Geisler.
Vi lärare räknar med att besöka respektive grupp vid ett
av tillfällena.
Kurskostnaden för vårens kurs blir 6000 kr + moms.
Frågor och anmälan sänds till:
lotta.geisler@gmail.com
lars-gunnar@skogar.nu

Själva litteraturkursen är öppen för alla att
delta i, dvs vi kan härmed ta emot nya deltagare förutsättningslöst. För att bli antagen till
hela vidareutbildningen krävs gedigen
bibliodramaerfarenhet, gärna Grundkurs
Bibliodrama. Grundkurs Bibliodrama kan
också bli en möjlig fortsättning på läskursen
om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Märk mailet “vidareutbildning bibliodramaledare”

Läs mer på
www.bibliodrama.se
www.bibliodramainstitutet.se

