Teater lille hest præsenterer:
fra workshop-paraplyen ”Min Stemme er sjov”:

–
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Konfirmationen er konfirmandernes dag.
I denne workshop udformer konfirmanderne selv deres egne ind – og udgangsbønner – eller ”takke-bøn”/kollekt.
Det er oplagt at inkludere konfirmanderne selv i at være skabende
og selv sætte ord på Den Store Dag.
Workshoppen styrker sammenholdet på konfirmand-holdet:
Den hjælper den ukoncentrerede med at fokusere, - den generte med at finde
sit indre mod, og den stærke med at finde inspiration.
Workshoppen støtter hele holdet både som gruppe og som individ i
at tage dagen på sig.
Det er stor og god oplevelse for både konfirmander, forældre og præst.

Gennem et
udfordrende og sjovt
gruppearbejde
med både frihed og
regler, bidrager hver
gruppe med deres egen
del af bønnen/
bønnerne ved deres
egen konfirmation.

Alle bidrager – Alle er lige – holdet er sammen.

"Det tar' kegler når konfirmandernes store dag indledes med deres
egne ord og stemmer i bøn! Stoltheden lyser ud af konfirmander,
familie - og præst! Karen-Marie får store ting til at ske!
Konfirmandernes mod og selvtillid styrkes ved Karen-Maries arbejde
med dem", Sognepræst Dorte Østergaard Christensen.
Vi laver research og vi arbejder med
”Bønnernes natur”: hvad skal en indgangsbøn
kunne, - og en udgangsbøn. – En ”takke-bøn”...
- Vi skaber bønnerne som ”tale-synge-messe-

hviske-råbe-og-hva’-vi-nu-vil”-kor.

”Karen- Marie lirkede og lokkede og vupti udførte konfirmanderne smukke
og tænksomme bønner om fest og hverdag, liv og alvor. -Til stor glæde og
overraskelse for venner, familie og præsten i Præstebro. ”, Sognepræst Hjørdis Kjærgaard.

Praktisk info:
Workshop datoer aftales med workshop leder:
kordegn, kirkesanger & skuespiller Karen-Marie Wedel-Lander:
E-mail: karen-m.wl@hotmail.com; mobil: 61 34 33 03.
Priser: 1/2 dag (max 4 timer): 2000 kr;
1/1 dag (max 7 timer): 3250 kr. (priser er ex moms)
Kontrakt: Teater Lille Hest v. Line Skytte;
Esromgade 15, opg.1, 2.sal; 2200 Kbh N; Tel: 28 18 63 33; mail@teaterlillehest.dk; SE nr: 28215479

