Collegiale uitwisseling Bibliodrama
Nederland – Vlaanderen
2 juni 2018
Collegiale uitwisseling Bibliodrama begeleiders uit Nederland en Vlaanderen.
Wie:

Ieder die een opleiding voor het begeleiden van bibliodrama gevolgd heeft

Locatie:

Oud-katholieke kerk, Boschdijk 354, 5622 PA Eindhoven

Lunch:

zelf meenemen, voor thee, koffie en frisdrank wordt gezorgd

Aanmelden:

Cocky Fortuin-van der Spek, c.a.fortuin@planet.nl

Kosten:

€ 30,-, inschrijving is definitief na betaling op NL22 INGB 0005153234 t.n.v. Stichting
De 7evende Hemel te Zeist, onder vermelding van je naam en 2 juni 2018

In november 2016 vond in Arendonk (B) de eerste ontmoeting plaats tussen begeleiders van bibliodrama in Nederland en Vlaanderen en in 2017 was er de Europese conferentie in Torhout. Daar bewaren velen goede herinneringen aan. Van harte nodigen we jullie uit voor een volgende ontmoeting
op zaterdag 2 juni 2018 te Eindhoven. Deze dag wordt georganiseerd door de 7evende Hemel en Het
Leerke
Deze dag staat open voor ieder die een opleiding bibliodrama heeft gevolgd. De dag heeft de opzet
van een collegiale uitwisseling. Het ochtendprogramma wordt verzorgd door collega’s uit Vlaanderen
en het middagprogramma door collega’s uit Nederland. Vanuit Nederland willen we jullie dit jaar
graag laten kennismaken met bibliodans, door Riëtte Beurmanjer. Zij zal in de middag een van de
twee workshops verzorgen.

Thema: ‘In vuur en vlam’
Programma
9.30 uur

Inloop

10.00

Opening en welkom, met eerste kennismaking

10.15

Start workshops door Vlaamse collega’s, keuze uit twee programma’s.

12.15

Reflectie op werkwijze, gekoppeld aan eigen bibliodrama praktijk

12.45

LUNCH

13.45

Start tweede ronde workshops door Nederland, met keuze tussen bibliodrama en
bibliodans.

15.45

Pauze

16.00

Presentatie over bibliodans en raakvlakken met bibliodrama door Riëtte Beurmanjer.
Riëtte vertelt vanuit haar onderzoek naar bibliodans wat dit kan betekenen voor de
theoretische verheldering van bibliodrama.

16.30

Terugblik op de dag

17.00

Sluiting

Wij zien uit naar je komst!
Cocky Fortuin-van der Spek
www.7evendehemel.nl

Jes Bouwen, Anne Coussement, Tineke Dronkert, Bas van den Berg en
www.hetleerke.com

www.centrumvoorbibliodrama.nl

