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  BASISVORMING 

Verhalen in beweging  

BIBLIODRAMA 

 

Malle 

9 tot 12 april 2018  

                     

Door te spelen vanuit jezelf samen met de 

anderen, ontstaat weer een eigen verhaal. 

Je spelplezier groeit, net als je 

zelfvertrouwen door je over te geven aan 

je verbeeldingskracht en de dynamiek van 

het verhaal en de groep. 

 

EEN OPLEIDING  

Intens, speels en creatief omgaan met 

religieuze verhalen kan diep inwerken.  

Het begeleiden ervan vergt daarom een 

deskundigheid die niet zomaar uit 

handboeken te leren is.  

 

VOOR WIE?  

Ze richt zich naar alle geïnteresseerden 

die deze methodieken willen leren kennen 

en hanteren.  

 

BIBLIODRAMA ? 

Verhalen horen bij mensen. 
Verhalen helpen het leven te begrijpen,  
brengen betekenis aan,  
verruimen ervaringen en inzichten.  
Dat geldt des te meer voor verhalen uit de 
levensbeschouwelijke context,  
uit heilige boeken en religieuze tradities,  
en even goed voor sprookjes en legendes...  
Met bibliodrama gaan we  
op een heel eigen en actieve vorm 
deze verhalen verkennen en ontdekken.  
 
Een rijk gamma aan werkvormen  
nodigt een groep deelnemers uit  
om " aan de lijve" te ondervinden 
wat die verhalen ons te bieden hebben. 
Door rolinleving, dialoog en interactie,  
door lichaamswerk en beweging ontstaat een 
nieuwe betekenis die wordt verbonden met het 
eigen leven en de maatschappij vandaag.  
De oude verhalen handelen niet langer over 
ver vervlogen tijden en lang verdampte 
mensen,  
maar krijgen hart en handen,  
voeten en adem in het NU.  
Het gaat niet om " de Waarheid"  
maar om een mogelijke glimp van de waarheid  
die oplicht in het spel.  
 
Bibliodrama prikkelt de fantasie  
en het inlevingsvermogen,  
wakkert de lichaamstaal en observatie aan,  
daagt hart, lijf en hoofd uit... 
Door je te oefenen om in andermans 
schoenen  
te gaan staan is bibliodrama ook uitermate 
geschikt om bruggen te slaan  
naar andere levensbeschouwingen.  
Onmisbaar in de samenleving vandaag.  



 

 

BASISTRAINING 

Doelen  

• Ervaring opdoen met de veelzijdigheid en 

diepgaande werking van bibliodrama door het 

zelf te spelen.  

• De ontmoeting tussen verhaal en het eigen 

leven in het hier en nu doorleven.  

• Beeld en symbooltaal, lichaam en beweging, 

woord en ritueel leren hanteren. 

• De aandacht richten op het ontdekken van 

betekenis en het vinden van zin en  

levensoriëntatie 

• Training in het begeleiden van enkele, korte 

werkvormen die direct bruikbaar zijn in de 

eigen context.  

• Diverse aspecten van open communicatie 

inoefenen  

• Creatief omgaan met bewuste en onbewuste 

persoonlijke en groepsprocessen.  

• Inzicht in de gehanteerde methodes.  

• Reflectie bij het begeleiden en de 

begeleidershouding.  

Werkwijze  

• ‘Leren door te ervaren’ .  

• Demonstraties.  

• Oefenkansen om zelf de eerste stappen te 

zetten in het begeleiden van een bibliodrama. 

(i.c. rolinleving, roldoorleving, interview, 

werken met materialen, werken rond een 

thema…)  

• Reflectiemomenten.  

• Theoretische input.  

 

Deze training leert je met respect voor eigen 

grenzen en die van anderen om te gaan. 

 

 

 

Praktische informatie  

Plaats:   
Ter Dennen,                   

Sint-Pauluslaan 8      
2390 Westmalle 

https://sites.google.com/site/
bezinningshuizen/ter-dennen 

 
Wanneer:  

van maandag  
9 april  2018 vanaf 9 uur  

tot  donderdag 12 april 17 uur.  
 

Kostprijs: € 500 
(cursus, verblijf, maaltijden inclusief)   

Voor prijsreductie  
(student , vervanginkomen…) 

gelieve contact te nemen.  
 

Meer informatie over bibliodrama 
https://www.hetleerke.com/

bibliodrama.html 

https://www.kuleuven.be/thomas/
page/bibliodrama/ 

 

 

 

 

Begeleiding  

Het Leerke en gastdocenten 
  

 IInschrijven:  
voor 1 maart 2018   

door het inschrijvingsformulier op  
www.hetleerke.com/contact in te vullen  

en  door te betalen op   
BE81 0017 9046 7224   

met vermelding  
van je naam en Basistraining Bibliodrama  

€450 voor 1 februari  
nadien €500 tot 1 maart 2018 

 

 

Georganiseerd door  

VZW Het Leerke 

P.a. Jes Bouwen  

+32 475 328 340 

agnesbouwen@telenet.be 

 
 

 

Kerkstraat 85  

2370 Arendonk  

BELGIUM  

www.hetleerke.com 

 

 

Ondernemingsnr. 

0657.920.613  

https://sites.google.com/site/bezinningshuizen/ter-dennen
https://sites.google.com/site/bezinningshuizen/ter-dennen
https://www.hetleerke.com/bibliodrama.html
https://www.hetleerke.com/bibliodrama.html
https://www.kuleuven.be/thomas/page/bibliodrama
https://www.kuleuven.be/thomas/page/bibliodrama
https://www.kuleuven.be/thomas/page/bibliodrama/
https://www.hetleerke.com/bibliodrama.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html
https://www.hetleerke.com/contact.html

