PROGRAM: METAMORPHOSIS ARTEM 2018
Kompetensutbytesdag i Kreativt Gestaltande Terapier Göteborg
Lördagen den 1:e september kl.10.00 – 17.00 på Medborgarskolan, Haga Östergata 12, våning 3
Mer information hittar Du under fliken ”Aktuellt” på hemsidan www.konstnarligaterapier.se
MODERATOR:

MONIKA ELIASSON, Fil. Mag. i medie- och kommunikationsvetenskap, utbildad i Medici-

nal Indian Vocal Music Therapy, Non Violent Communication (NVC) och tabla. Har arbetat som radioreporter, som pedagog på universitetet & Nirmal Arts International Academy, med utlandsarbete m.m.

09.30 Registrering & kaffe
10.00 Välkomsttal & information
▪

Ljuda, lyssna, låt och sjung. Vi låter oss landa här och nu med hjälp av våra röster, vår
andning och förmåga att lyssna inåt och utåt. En gemenskapande och vitaliserande stund
med tystnad, toning, ljudande och sång utan krav på prestation - övning ledd av MAGNUS

PETTERSSON, musikterapeut, symbolterapeut & musikhandledare.

Presentationer
▪

En katt bland hermelinerna: Erfarenheter och reflektioner av handledning i ett
forskningsprojekt inom konstnärlig psykoterapi Mina erfarenheter och reflektioner
som forskningshandledare för ett avhandlingsarbete inom psykodynamisk psykoterapi
med musik-, kroppsterapi och konstnärliga uttryck för kvinnor med gynekologisk cancer.
Att vara den enda medarbetaren från den somatiska vården bland en grupp erfarna
psykoterapeuter / musikterapeuter.. KARIN BERGMARK, Överläkare gynekologisk onkologi.

▪

När mamma eller pappa har cancer - ett symbolterapeutiskt arbete med barn i
stödgruppsverksamhet. ANNIKA HALVARSSON, universitetsadjunkt i dramadidaktik,
dramapedagog & symbolterapeut & EVA STORÅKERN symbolterapeut & socionom.

▪

Inga brända själar här! - Den sårbara behandlarens inre röst och resa. Arijon berättar
om hur livsandarna väcks till liv i sin bild och poesivärld och om skapandet av den egna
boken "Mysteriet att vara människa". ARIJON ARONSSON, uttryckande konstterapeut,
konstnär, författare & Helande massör

▪

Bildterapi- en väg till inre förändring och förbättrad hälsa. En presentation av en
avhandling med det övergripande syftet att undersöka bildterapins möjlighet att bidra
till inre förändring och förbättrad hälsa hos individen. De fyra olika delstudierna kommer
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att presenteras.– GÄRD HOLMQVIST, Leg. arbetsterapeut, autoriserad bildterapeut, fil.mag i
bildterapi, doktor i hälsa och livsstil.

12:45 Lunch till självkostnadspris (på valfri restaurang i närheten)
14.15 Workshops (parallella; ange 1:a & 2:a handsval via mail /anmälan)
a) Clinical Art Therapeutic Interventions for Children in Psychiatric Care (på engelska).
Using case studies of children in psychiatric care we will create art therapeutic
interventions to decrease their depression, suicidality, increase their social skills and
increase self esteem. Discussion follows each intervention. We will use drawing, painting
and clay sculpture materials to create art therapeutic interventions. We will view child
patient case studies in powerpoint before each intervention. - CATHERINE ROGERS JONSSON,
MFA, MA, ATR-BC Registered Board Certified Art Therapist.
b) Symbolworkshop med Livsvägen som tema. Livsvägen uttryckt i metalltråd, papperslappar, ord etc. - ASTRID STÅHLBERG, kreativitetspedagog, symbolterapeut

c) Drama- och rörelseterapi - Kroppens visdom. Drama, gestaltningar samt rörelse ger
ökad självkännedom, stärker självförtroendet samt förbättrar mellanmänsklig
kommunikation. - PETRA SKOGSBERG, Aukt dramapedagog, Dipl dramaterapeut, fil.kand

Teatervetenskap

Fikapaus
▪

Psykodrama från stort till smått. Vi börjar med psykodrama i dess minsta format,
mellan endast två personer, psychodrama a deux, och går sedan vidare till att sätt upp
ett par korta scener, s.k. vinjetter, för att slutligen prova på sociometriskt arbete med hela
gruppen i en utvärdering av dagen. – CHRISTINA HAGELTHORN, leg. psykoterapeut,
psykodramatiker, socionom.

16.30 Panel: summering, samtal om samtid & framtid
17.00 Avslutning
________________________________________________________________________________

HAR DU FRÅGOR?
Kontakta Åsa Viklund & Christina Hagelthorn via mail info@konstnarligaterapier.se
eller mob. 0739 697 695 (Åsa).
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