
   
 

VERKSTED I BIBELFORTELLING 
 
1.-3.april 2022 - Soria Moria hotell- og konferansesenter ovenfor 
Holmenkollen i Oslo  
 
 
Dette er et eksklusivt verksted som gir deg muligheten til å bygge opp dine egne 
ferdigheter gjennom praktisk jobbing i felleskap og individuelt. Det er få plasser for 
at du skal få god oppfølging. Ca. 10 personer får plass på verkstedet. 

 

LÆRINGSMÅL:  
Deltagerne får sanselige veier inn i bibelfortellingene, for siden å kunne fortelle dem videre med større 
integritet og glede.  
Deltakerne får økt kunnskap om struktur, indre bilder og forståelse av fortellingens dramaturgi.  
Hvem er karakterene? Deltagerne utforsker dialog og handling – og lærer hvordan de kan gi typene 
troverdighet.  
Alle får erfaring i å fortelle foran publikum og økt bevissthet rundt rom og publikums plassering  
Lære enkle oppvarmings og stemmeøvelser.  

 

KURSOMTALE:  

Bibelen er full av fortellinger som ble formet i en muntlig kultur lenge før de ble skrevet ned. 

Bibelfortellingene blomstrer når de blir muntlig overlevert - også i dag! Om fortelleren våger å møte 

dem med sin egen livserfaring og sitt eget språk. Det er dette møtet, mellom meg og fortellingen, mitt 

språk og bibelens, min tid og bibelens tid, vi skal fokusere på under kursdagene - på en åpen og leken 

måte. Vi tar for oss fortellingens oppbygning og struktur, indre bilder, karakterforståelse, språkføring, 

stemme og kropp, møte med publikum - kort sagt, alt som behøves for å bli bedre rustet til å stå foran 

andre og fortelle fra bøkenes bok.  

 

 

 
 
KURSHOLDER:  
 

Helga Samset er en av Norges mest erfarne fortellere.  

Hun har turnert i Den kulturelle skolesekken og i kirker  

og kulturhus i over tjue år. Med eventyr, egne fortellinger og bibelsk 

materiale.  

Helga har utgitt tre bøker, blant dem «Bibelfortellerboka. Kino i hodet 

til barn og ungdom».  

Hun var den første fortelleren i Norge som mottok Statens 

kunstnerstipend, og er en yndet veileder.  

 

 

 

 



   
 

PROGRAM 

Fredag 1.april           

15.30 Registreringen åpner  

16.00 Servering av rundstykker e.l.  

16.45 Åpning av kurset  

17.00 Inspirasjonsforedrag: «Mitt liv med gospel og kristen musikk» 

         Inspirasjonsforedrag v/ Martin Alfsen (felles for de tre verkstedene)  

18.30 Bibelfortelling  

         Helga Samset fremfører en bibelfortelling for oss (felles for verkstedene)  

19.00 Pause  

19.30 Middag med litt underholdning  

 

Lørdag 2.april           

09.00 Veier inn i bibelfortellingen - struktur, indre bilder og dramaturgi  

12.30 Lunsj  

14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner  

          v/Hege Irene Fossum  

15.00 Karakterforståelse - hvem er de bibelske personene, og hvordan gjengi dem?  

18.00 Fritid  

19.30 Middag og sosialt samvær 

 

Søndag 3.april           

09.00 Felles andakt med alle kursene  

09.45 Hvordan møter jeg lytterne og meg selv som forteller?  

12.45 Avslutning og oppsummering  

13.00 Lunsj 


