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Uitnodiging Theater in de kerk – Bibliodrama

Breda, 18 maart 2019
Geachte lezer,
Graag bieden wij u aan de poster voor het komende Theater in de kerk - Bibliodrama
'Daniël en de Leeuw. Heb jij 't lef?'
Deze dag zal worden gehouden op zaterdag 11 mei aanstaande in de OLV van Lourdeskerk,
Prins Bernhardlaan 66 in Bergen op Zoom.
De organisatie ligt bij het jongerenpastoraat van Bisdom Breda in samenwerking met de
werkgroep Theater in de Kerk en het Sint Franciscuscentrum.
Achtergrond
Al meer dan vijftien jaar maken jongeren onder begeleiding in één dag van een Bijbelverhaal een
complete theatervoorstelling. Met alles erop en eraan: drama, zang, muziek, dans, kostuum,
decor, schmink, promotie (oa. social media) en natuurlijk techniek. De jongeren doen alles zelf en
werken de gehele dag samen om ’s avonds een onvergetelijke productie neer te zetten.
Deze samenwerking, ervaring en beleving zorgen ervoor dat de jongeren groeien door de
ervaring die ze opdoen en dat ze de boodschap van Gods liefde in het Bijbelverhaal ontdekken
en meedragen in hun leven.
Doelgroep
Alle tieners en jongeren tussen de 12 en 26 jaar uit het hele bisdom zijn van harte uitgenodigd
om mee te doen.
Programma
We starten met de voorbereiding om 10.00 uur en de voorstelling begint om 19.00 uur.
Na afloop van de voorstelling drinken we nog gezellig iets samen en daarna eindigt de dag om
21.00 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
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Het vriendelijke verzoek om bijgaande posters op te hangen in de kerk of kapel.
Daarnaast willen wij u vragen om deze mooie tiener- en jongerenactiviteit te promoten via uw
website, parochieblad en plaatselijke media.
Informatie kunt u hierover vinden op de website van het Sint Franciscuscentrum:
Sint Franciscuscentrum/Bibliodrama
Tieners en jongeren kunnen zich aanmelden door een e-mail te sturen naar
theaterindekerk@outlook.com, of via het inschrijfformulier op bovengenoemde website.
Met hartelijke groet,

Kapelaan Jochem van Velthoven
Jongerenwerker
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