MEGHÍVÓ
a nemzetközi

BIBLIODRÁMA TALÁLKOZÓRA
Dobogókő, 2003 június 12-15

Egy „lelkesebb” és közösségibb szellemtől átjárt Európa reményében kerül sor rendezvényünkre, amelynek
vezérgondolatát a cím tükrözi:

hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy…”(Jn.3,8)

Tudatlanságunk ellenére annyit mégis tudunk, hogy találkozónkat – nevezzük akár
bibliodráma-szimpóziumnak, -konferenciának vagy -kongresszusnak – az a jó Szél (Szellem,
Lélek) sodorta a megvalósulás irányába, amelyik megelevenít, kitár, bátorít, közösséget
teremt és sokféleségünket megőrizve mégis lehetővé teszi a kölcsönös megértést. Azt
reméljük, hogy az itt felsorolt pünkösdi csodák nemcsak nemzetközi bibliodráma
rendezvényünkön fognak megjelenni, hanem közös Európánknak arculatán is egyre inkább
jelenvalóvá lesznek.
Vezérfonalunk szavai egyaránt utalnak rendezvényünk tartalmi gazdagságára és
módszerbéli sokszínűségére, miközben kiemelik a bibliodramatikus tevékenység (és a hitre
alapozott élet) egyik alapvonását; azt, hogy az eredmény fölött nincs hatalmunk, az, ami
megszületik az mindenképpen meglepetés lesz, játékos igyekezetünket fölülmúló ráadás.
Kezdettől fogva (attól kezdve, hogy Isten éltető leheletét fújja Ádám orrába) Isten
Lelke, a „ruah”, a „pneuma” élteti az embert, aki jelenlétét hol a lenge szellőben, hol a vihar
heves zúgásában, hol saját szíve halk rezdülésében, hol a külvilág megrendítő eseményeiben
érzékeli.
A bibliodráma gazdag eszköztárával, testi-lelki-szellemi valónk teljes mozgósításával,
az észlelés-érzékelés, mozgás, szerepjáték és különböző esztétikai megformálások, valamint a
mindenkori bibliodráma csoport segítségével óhajtunk a bibliai szöveghez közeledni, hogy
üzenete, mint a szél, magával ragadjon (és mindennapjainkban is szárnyán hordozzon)
minket.
Ezenközben nem feledkezünk meg arról, amire mottónk és a pünkösdi tapasztalat is
emlékeztet: a siker kierőszakolhatatlan, de ingyen ajándékként osztályrészünk lehet.
Örömmel várunk mindenkit, aki szeretné bibliodramatikusan kipróbálni, mit is jelent
„Lélekből (újjá)születni.”
(Eisenbarth Kriszta)

a tervezett program:
június 12.csütörtök:
17 óra- Ötórai tea
regisztráció, elhelyezkedés, tea
18,30- vacsora
20 óra- „ Mi szél hozott ide?” közös megnyitás
június 13.péntek
délelőtt:
–
–
–

reggeli
reggeli liturgia
előadás
„Akiket a bibliodráma szele megcsapott”: Else-Natalie Warns ,Heinrich Fallner,
Gerhard Marcel Martin, Klaus-Werner Stangier könyvszerzők rövid vallomása a
bibliodrámáról
„Spiritus ubi vult spirat” témánk teológiai- hermeneutikai összefüggéseiről (magyar
teológus)
EBÉD
délután: műhelymunkák
(félnapos ill. másnap folytatódó egységekben, kiscsoportban)
várható csoportvezető bibliodramatikusok:
Klaus-Werner Stangier és felesége,
E.N. Warns és Eisenbarth Kriszta
Gabriele Bleker-Parmes és Gisela Hahn-Rietberg,
Sarkady Kamilla és Nyáry Péter,
Hubainé Muzsnai Márta és Hézser Gábor,
Majsai Hideg Tünde és Goda Gyula
VACSORA
Este:
Bibliai rögtönzések (Potzner Irén és Pásztor Antal vezetésével)

június 14. szombat
délelőtt:
– reggeli
– reggeli liturgia
– műhelymunkák új ill. folytatólagos csoportban
EBÉD
délután: „Hej, Dunáról fúj a szél”…
(kirándulás Szentendrére, majd onnan hajóút Budapestre és vissza)
este: VACSORA a hajón, visszatérés Dobogókőre
(további „szélkergetés” a Manrézában)
június 15. vasárnap
REGGELI
Délelőtt:
- bibliodramatikus ökumenikus istentisztelet
EBÉD

További tudnivalók:
Részvételi díj:
Kereső felnőtteknek: 10.000 Ft
Diákoknak: 5.000 Ft
A hajóúthoz: 2000 Ft ill. 1000 Ft hozzájárulás kérünk a helyszinen.
A nyelvi nehézségeken a pünkösdi Lélek és a tolmácsok segítségével leszünk úrrá.

A jelentkezés ill. befizetés határideje 2003 húsvétja. (április 20.) a mellékelt
csekken.
A találkozó az EU-Bizottság Socrates – Grundtvig-2 pályázat támogatásával az Egyházfórum Alapítvány és a
Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány pályázati programjaként valósulhat meg.

Részvételedre örömmel számít

a MAGYAR BIBLIODRÁMA EGYESÜLET
(1038 Budapest, Mező utca 12)
(tel: 240 3771 üzenetrögzítővel)

Kérdéseidet felteheted a további címeken:

Varga Péter Piusnak:
0630/9543537
vpp6106@westel900.net
Muntag Ildikónak:
muntag@ogyk.hu
muntag@freemail.hu
(fax: 441 4422 ill.)

