Strokovni dan
»DEMENCA IN GLASBA«
četrtek, 28. marec 2019, 9.00-16.00

ALI

sobota, 18. maj 2019, 9.00-16.00

Vabljeni vsi, ki se srečujete z ljudmi z demenco v domači oskrbi ali v Domu;
svojci, socialni delavci, terapevtsko, medicinsko ali oskrbovalno osebje.
Predstavili bomo pomen glasbe ter možnosti glasbene terapije pri delu z ljudmi z
demenco – teoretično, izkustveno in skozi študije primera.
Pridružite se nam na enem od ponujenih terminov.

PRIJAVA IN PLAČILO
Cena seminarja je 90€ (70€ za redne študente, brezposelne osebe)
Rok za prijavo je 19. 3. 2019 za marčevski termin ALI 5. 5. 2019 za majsko srečanje.
Več informacij na: www.institutknoll.eu
Za prijavo pošljete izpolnjeno prijavnico na elektronski naslov: institutknoll@yahoo.com,
plačate kotizacijo in navedete, ali potrebujete e-račun za plačilo kotizacije.

PROGRAM
9.00-9.15 Uvod
9.15-10.00 Demenca in glasba
10.00-10.45 Izkustveno delo
11.00-12.30 Študija primera: Glasbena terapija z osebo z demenco
- odmor za kosilo –
14.00-15.00 Izkustveno delo
15.00-15.30 Primeri dobre prakse iz Nemčije
15.30-16.00 Zaključna razprava
IZVAJALKI
Mihaela Kavčič je profesorica razrednega pouka in glasbena terapevtka IK.
Kot glasbenica sodeluje v različnih pevskih sestavih kot pevka, vodja,
zborovodkinja ali organistka.
Končala je šolanje za glasbene terapevte na Inštitutu Knoll, izpopolnjevala
pa se je tudi v tujini (Hamburg, 2016). Kot terapevtka vodi skupino v
Domu Marije in Marte v Logatcu; nudi tudi individualne terapije.
Ustanovila je tudi Center za glasbeno terapijo Ad libitum, s katerim širi
prepoznavnost glasbene terapije na Slovenskem.

Claudia Knoll je dipl. glasbena terapevtka in magistra supervizije,
osebnega in organizacijskega svetovanja. Študij glasbene terapije je
končala v rodni Nemčiji, že dvanajst let pa prepoznavno deluje kot
kvalificirana glasbena terapevtka v Sloveniji. Je ustanoviteljica Inštituta
Knoll, kjer vodi izobraževanje glasbenih terapevtov. Je članica Nemškega
združenja glasbenih terapevtov (DMtG), Slovenskega društva za
supervizijo, koučing in organizacijsko svetovanje (SKOS) ter predstavnica
Slovenije v Evropski konfederaciji za glasbeno terapijo (EMTC). Trenutno
deluje v CUDV Radovljica ter nudi individualne terapije in supervizije.

ORGANIZACIJA
Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo,
Savska cesta 22A, 4000 Kranj.
Email: institutknoll@yahoo.com
Spletna stran: www.institutknoll.eu

