Frihedsforum og Mysteriedrama-gruppen inviterer til introduktion

Kunne du tænke dig at være med til at opføre Rudolf Steiners tredje Mysteriedrama,
Tærskelens Vogter?
Nu har du muligheden for at komme dybere ind i sprogformning, eurytmi og de fire Mysteriedramaer
af Rudolf Steiner.
Vi er en gruppe på ca. 20 personer, der arbejder med det tredje Mysteriedrama, Tærskelens Vogter.
Og vi arrangerer nu en introduktion for alle, som ønsker at vide mere om dramaet, og som måske
også har lyst til at være med til at opføre det.
Rudolf Steiner skrev i perioden 1910-13 de fire Mysteriedramaer som en moderne kunstnerisk
fremstilling af den menneskelige indvielsesvej. I dramaerne følger vi åndssøgende mennesker, der er
forbundet med hinanden gennem flere jordliv. Alle går på selverkendelsens vej og bliver ført til
tærskelen af den åndelige verden – hver på deres måde.
De fire Mysteriedramaer er ikke dramaer i traditionel forstand, men derimod en fornyelse af mysterieog indvielsesspil, som fandtes på de gamle mysteriesteder i det tidligere Grækenland, Ægypten og
Norden.
Vi er en gruppe af mennesker med en stærk interesse for Antroposofi, der mødes hver anden uge i
hovedstadsområdet og studerer det tredje drama. I løbet af de sidste fem år har vi opført de to første
dramaer. Nu arbejder vi med det tredje drama med henblik på at opføre stykket i foråret 2019. Og
planen er at vi begynder med at øve scenerne i det kommende efterår.
Det er her at du kommer ind i billedet. For vi står nemlig og mangler spillere, der har lyst til at prøve
kræfter med en række af karaktererne i dramaet. Derfor inviterer vi dig til denne introduktionsaften.
Programmet for aftenen er:
1. Indledning med fælles recitationsøvelser ved Jess Hansen
2. Introduktion til de fire dramaer, især Tærskelens Vogter, ved Klaus Barfod
3. Fælles eurytmiøvelser ved Lisbeth Christoffersen
4. Om spirituelle baggrunde og sammenhænge i Tærskelens Vogter ved Jess Hansen
5. Afsluttende fælles samtale med bidrag fra tidligere medvirkende
Det er helt gratis at deltage, og du er selvfølgelig meget velkommen, også hvis du bare ønsker at høre
mere om dramaet.
Vi gælder os til at se dig!
Venlig hilsen Klaus Barfod og resten af Mysteriedrama-gruppen
Aftenen finder sted onsdag, den 14. marts, kl. 19-21.30, på Rathsacksvej 30, Frederiksberg C tæt på Metrostationen. Der er fri entre.

