Hun har bak seg en lang rekke med produksjoner og er en
ettertraktet kursholder i så vel barnehager og Røde kors som
kirker og kristne organisasjoner.

Hun er utdannet adjunkt med tilleggsfordypning i
fortellerkunst, arbeider freelancer som forteller, kursholder,
musikalsk gudstjenesteleder, komponist og tekstforfatter.

Birgitte Bjørnstad Sæbø;
driver ”Kreativ formidling”.
Hun ble sammen med Anne
Flugstad
tildelt
Årets
Bibelpris
2003
for
forestillingen
"Bare
smågutter, men..." etter å ha
turnert Møre og Romsdal
med
den
kulturelle
skolesekken.
Hun
ble
sammen
med
Tone
Stangeland Kaufman tildelt
Emmausprisen 2006 for
Årets beste norske bok for
voksne for boka ”De store
ordene”.

Våren 2009 arrangerer Bibelselskapskomiteen i Møre
tekstleser-, drama-, og fortellerkurs i fylket. Vi ønsker å sette
fokus på ulike former for bibelformidling og har alliert oss med
Birgitte Bjørnstad Sæbø som kursholder.

Kursholder:

Straumsnes menighetshus/kirke
Lørdag 21.3. 2009 kl.10.00 – 16.00

Herøy Frikyrkje
Lørdag 21.2.2009 kl.10.00 – 16.00

Eidsvåg bedehus/)esset kirke
Fredag 20.3.2009 kl.18.00 – 22.00

Spjelkavik kyrkje
Fredag 20.2.2009 kl.18.00 – 22.00

Inviterer til
Tekstleser-, drama-, og fortellerkurs!

Bibelselskapskomiteen i Møre

Det Norske Bibelselskap

Hvor er kurset?

Pris kr. 250

Sted: Straumsnes menighetshus/kirke
Lørdag 21.3.2009 kl.10.00 – 16.00
Det blir servert lunsj i løpet av kurset

Målet med Bibelfortellerkurset er å
inspirere og gi praktiske verktøy til å
arbeide med en bibeltekst, og hvordan vi
kan formidle bibelfortellingen, slik den
står eller ved å gjengi den med mer
selvvalgte ord. Det er et hav av
fortellinger, spennende mennesker og
hendelser vi møter - og kan kjenne oss
igjen i - i Bøkenes bok.

Pris kr. 200

Påmelding til: Bibelselskapkomiteen i Møre
v/Erhard Hermansen
Frøystad, 6095 Bølandet
Mobil: 90061511
Epost: erhard.hermansen@tussa.com

Det er derfor lurt å melde seg på så tidlig som mulig.
Påmeldingsfrist: 16. februar 2009

Begrenset antall plasser:
Det er begrenset antall plasser på hvert kurs. På
teksleserkursene er det plass til 15 personer, på bibelfortellerog dramakurset er det plass til 20 personer.

Pris kr. 250

Sted: Herøy Frikyrkje
Lørdag 21.2. 2009 kl..10.00 – 16.00
Det blir servert lunsj i løpet av kurset

Hvor er kurset?

Hvor er kurset?

Sted: Spjelkavik kyrkje
Fredag 20.2.2009 kl.18.00 – 22.00
Det blir servert kveldsmat
Sted: Eidsvåg bedehus/)esset kirke
Fredag 20.3.2009 kl.18.00 – 22.00
Det blir servert kveldsmat

På dramakurset setter vi fokus på
dramatisering av bibeltekster. Ønsker
dere ønsker starte opp dramagruppe,
eller vil jobbe fram mot et
dramainnslag i gudstjenesten kan
dramakurset være noe for deg. På
kurset vil man være innom ulike
trygghetsøvelser, teatersport, dramateknikker og arbeid med bibeltekster.

Bibelen er en skattkiste. Å være
tekstleser er å gå på oppdagelsesreise i
Guds Ord. Å være tekstleser handler om
å formidle videre noe av det man selv
har sett. På den måten blir det forskjell
på å lese fra Bibelen og å formidle fra
Bibelen. Med tekstleser tenker vi på
høytlesning fra Bibelen i gudstjenesten,
men kurset passer alle som ønsker å
arbeide med formidling av bibeltekst.

