
 Mysteriedrama på Arken vid Solbergahemmet
 i Järna  5-6 november 2021

 Järnas dramagrupp spelar två gånger
 SJÄLENS PRÖVNING av Rudolf Steiner
 Regi Paul Klarskov

 & föredrag ”Kampen om människan”
 av Christian Egge

 Det som i första dramat INVIGNINGENS PORT ännu levde 
 mellan människor som frågor blir till ödesverklighet i andra
 dramats efterspel där själarna prövas.

 Kort om innehållet i ”Själens prövning”
 Capesius vet att även han måste sträva. Han upplever dock
 att han saknar kraft till det och hamnar därför i stor
 förtvivlan. När nöden är som störst säger läraren Benedictus
 som ser hans strävan till honom…”Jag finner eder i en
 lycklig stund”

 Maria söker upp läraren för att försäkra sig om att hennes
 återkommande tanke om att behöva lämna vännen
 Johannes måste vara en villfarelse. Den smärtfyllda insikten
att Johannes behöver erövra inre självständighet gör att 

Maria kan lämna honom.

Johannes möter sin dubbelgångare när han i sin ensamhet längtar efter Maria.

Strader berättar för Capesius om sin inre prövning när han måste inse riktigheten i tanken 
om människans upprepade jordeliv.

Medeltida bilder

Medeltidens strider mellan företrädare för
kyrkan och tempelriddarna blir för
Capesius, Strader och Maria levande inre
bilder där tidigare relationer framstår i all
tydlighet.

Motståndsmakterna Ahriman och Lucifer
har största intresse i att förvirra själarna,
när dessa i sitt inre skådande vill återknyta
till händelser i sina tidigare jordeliv.

I templets sista bild råder ovisshet inför
framtiden

Tider för föreställningar och föredrag
Den 5 och 6 november kl. 10.30 till 12.00 håller Christian Egge ett föredrag med 
temat ”Kampen om människan”, i Antroposofiska Sällskapets lokal i Robygge .
Vid detta tillfälle ställs Rudolf Steiners mysteriedrama, som framförs båda dessa dagar på 
Arken (se programmet), in i vår samtid.
Föredraget ingår i biljettkostnaden för mysteriedramat. Den som bara vill lyssna på 
föredraget är varmt välkommen att betala 70 kr vid ingången. Ingen föranmälan!

Lunchrestaurang finns på Kulturhuset i Ytterjärna      > > >
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Dramaföreställningen på Arken pågår båda dessa dagar
mellan kl.15.00 till 20.30 med paus mellan kl.17.00 och
17.30 samt 19.00 till 19.45

Biljettköp
Mejla din anmälan till mysteriedrama@guldfallen.se med
datum (5. eller 6. November) med namn och antal
besökare. Varje anmälan bekräftas.
Därefter sker betalning via bankgiro 570–3814 eller
swish 1 233 411 535
OBS! Glöm inte ditt namn i samband med betalningen.

Biljettpris är 450 kr /pensionär 350kr

Övernattning
Skriv till in  fo  @  kulturcentrum.nu   om du önskarr
övernattning.

Arrangör
Sektionen för talande och musicerande konster - 
Fria Högskolan för Antroposofi
Produktionsansvarig:
Ulrike von Schoultz, ulrike@guldfallen.se

Hitta
Vägbeskrivning till Arken på Solberga By utanför Järna

Järnas dramagrupp är tacksam för gåvor som bidrar till arbetet med Rudolf Steiners 
mysteriedramer!

Varmt TACK!
Bankgiro 570-3814

Välkommen!
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