VERKSTED I BIBELFORTELLING
24.-26.mars 2023 - 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 lære hvordan å bearbeide bibelfortellingen fra skiftelig kilde til muntlig fortelling slik at
fortellingene blir levende både for fortelleren og lytteren. 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, publikums plassering og bruke
av kroppsspråk

KURSOMTALE:
Bibelen er full av fortellinger og vi skal jobbe med hvordan vi kan levendegjøre fortellingene. Hvordan
vi som fortellere kan bruke vårt språk, både verbalt, visuelt og fysisk i møte med ulike aldersgrupper.
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:

Fotograf er Lea Albertsen

Hege Holmqvist Synnes er profesjonell forteller,
med mange års erfaring både som forteller og
underviser. Til daglig er hun høgskolelektor i drama
og teater ved Høgskulen i Volda. Hege har eget
hjerte for bibelfortellinger. Spesielt med hvordan
gjøre bibelfortellingene tilgjengelig for de som er
helt fremmede for bibelen. Hun har blant annet
laget en times forestilling hvor hun forteller de 6
første kapitlene i Daniels bok. Hege har også
jobbet med kortere tekster som del av andre
arrangement. Hun forteller ikke ordrett, men er
opptatt av å dukke ned i teksten og finne betydning
av fortellingen, og så fortelle med egne ord. Hun vil
dele av sin brede erfaring og gi deg gode
redskaper og trygghet til å fremføre
bibelfortellinger.

PROGRAM
Fredag 24.mars
15.30 Registreringen åpner
16.00 Servering av rundstykker e.l.
16.45 Åpning av kurset
17.00 Lek med stemme, kroppsspråk
Fra skreven tekst til muntlig fortelling
19.00 Pause
19.30 Middag med litt underholdning

Lørdag 25.mars
09.00 Jobbe med egen fortelling
Fortelle for hverandre
Veiledning
12.30 Lunsj
14.00 Presentasjon av K-Stud – tilskuddsordninger og studieplaner
v/Hege Irene Fossum
15.00 Videre arbeid med eget materiale
18.00 Fritid
19.30 Middag og sosialt samvær

Søndag 26.mars
09.00 Felles andakt med alle kursene
09.45 Fortelle for hverandre og veiledning
Tips til bruk av fortelling til ulike målgrupper
12.45 Avslutning og oppsummering
13.00 Lunsj

