Peilitalo
Bibliodraamakurssi 5-15 hengen ryhmälle

Osasit suhtautua arvostavasti
erilaisiin ja eri-ikäisiin ihmisiin.

Meidän väki oli
todella tyytyväinen antiin. Kiitos sinulle
vahvasti läsnäolevasta työskentelyotteesta ja
aidosta kiinnostuksesta jokaista kohtaan.
Oli ilo ja nautinto olla mukana!

Rauhallinen ja selkeä
työskentely. Virkistyin ja sain paljon voimia
yhteisestä jakamisesta ja opin paljon.

Peilitalo-kurssin peilejä ovat kertomukset ja henkilökuvat Raamatun lehdiltä.
Astu kuvaan mukaan. Valitse sinun seurakunnallesi sopiva kurssin laajuus.

Astu Peilitaloon
Peilitalo-kurssilla luetaan lyhyt Raamatun kertomus.
Ohjaan helposti omaksuttavia harjoitteita, joiden kautta
osallistujat voivat tutustua ja eläytyä kertomukseen ja sen
ihmisten osaan.
Kurssi harjaannuttaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Osallistuja voi kertoa omista kokemuksista ja löydöistä toisille.
Hän tulee kuulluksi ja kuulee toisten näkökulmia.
Pelisääntöjä ovat vapaaehtoisuus ja jokaisen oikeus omiin
kokemuksiin. Osallistujien tietoja, taitoja tai uskonnäkemyksiä ei arvostella. Kurssilla toteutuu kiireetön läsnäolo,
kuuluminen ihmisten seuraan ja seurakuntaan.

KUKA VASTAA?

KENELLE JA KUINKA MONELLE?

Olen bibliodraamaohjaaja Mika Lahtinen. Asun
Kauniston tilalla Jyväskylän Tikkalassa. Olen
erikoistunut toiminnallisten työtapojen käyttämiseen Raamatun parissa. Olen tehnyt työtä
Kansan Raamattuseurassa vuodesta 2003 ja
vuodesta 2006 sen hankkeessa, jonka nimi on
Tarinoiden majatalo. Kuulun ev. lut. kirkkoon.

Peilitalo-kurssi on tarkoitettu aikuisille. Se sopii seurakuntalaisille, avustajille ja työntekijöille. Kurssille mahtuu 5-15 osallistujaa.

Viime vuosina olen ohjannut bibliodraamaa
mm. Jyväskylässä, Helsingissä, Hämeenlinnassa, Keravalla, Laukaalla, Lohjalla, Mikkelissä,
Vaasassa ja Valkeakoskella. Yleisimmin tilaajana
on ollut paikallisseurakunta.

Osallistujan ei tarvitse tuntea Raamattua ennalta eikä osallistuminen edellytä mitään erityistietoja tai -taitoja.

KURSSIKERTOMUS
Kurssilla käsiteltävä kertomus voi olla esim.:
• Bartimaioksen tarina (Mark. 10:46-52)
• Maria ja Elisabet (Luuk. 1:39-56)
• Hyvä, hirveä sisko (Martta ja Maria)
• Työ ja lepo (Mark. 6:30-32)
• Laupias samarialainen
• ...tai kirkkovuoden mukainen teksti.

TUPA

SALI

KARTANO

Kompakti paketti.
Yksi kahden tunnin
kurssisessio.

Kaksi kahden tunnin
kurssisessiota yhden
päivän aikana.

Viisi kahden tunnin
sessiota arki-iltojen
sarjana tai leirinä.

290 €

390 €

590 €

LAAJUUS JA HINTA
Valitse sinulle sopiva laajuus Peilitalo-kurssista: tupa, sali tai kartano.
Hinnat sisältävät kurssiohjelman ja -materiaalit. Hintoihin lisätään
matkakulut Jyväskylän Tikkalasta.
Voit tarjota kurssin osallistujille ilmaiseksi tai määritellä osallistumismaksun.
Vastaat kurssitilasta, tiedotuksesta sekä tarvittaessa tarjoiluista ja majoituksista.

TAKUU
PTE-0316

Jos koet kurssin hyödyttömäksi tai toiminnastani aiheutuu
huomauttamista, palvelusta ei laskuteta mitään.
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