Strokovni dan

»Srečanja v glasbi«
Glasba za ljudi z motnjami v duševnem razvoju

Sobota, 14. december 2019, 9.00-17.00
Inštitut Koll za glasbeno terapijo in supervizijo
Srebotje 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah

Vabljeni ste vsi, ki se srečujete z ljudmi z zmernimi, težjimi ali težkimi motnjami v
duševnem razvoju v domači oskrbi ali pri svojem poklicnem delu. Skozi teorijo, izkustvo in
študije primerov iz glasbenoterapevtske prakse bomo odgovorili na vprašanje:
»Kako lahko glasba omogoča otroku, mladostniku in odraslemu človeku z motnjami v
duševnem razvoju dragoceno izkušnjo srečanja?
Srečanja s sočlovekom in s samim sabo?«
Glasbeno predznanje ni potrebno.
Več na www.institutknoll.eu

PROGRAM
9.00-09.15

Uvod v srečanje

9.15-10.30

Predavanje s primeri iz prakse

10.45-12.15

Izkustveno delo »Jaz in ti«

ODMOR
13.30-14.15

Video prikazi – Glasbena srečanja z osebami z MDR

14.30-16.00

Izkustveno delo »Srečanja v glasbi«

16.15-17.00

Refleksija dneva in čas za vprašanja

IZVAJALKI
CLAUDIA BAJS je dipl. glasbena terapevtka in magistra supervizije, oseb. in org.
svetovanja. Rojena v Nemčiji deluje od leta 2006 v Sloveniji. Je soustanoviteljica
Inštituta Knoll in redna predavateljica v izobraževanju glasbenih terapevtov.
Ima dolgoletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi osebami z
motnjami v duševnem razvoju. Trenutno dela na oddelku za psihiatrijo in
psihoterapijo na kliniki Barmherzige Brüder Graz v Avstriji.
ŠPELA LOTI KNOLL je akademska oboistka in prof.oboe; mag. glasbene terapije,
ima več kot dvajsetletno prakso poučevanja individualnega in skupinskega
pouka na glasbeni šoli. Poleg poučevanja glasbe že petnajst let deluje kot
glasbena terapevtka z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju, z
otroki in odraslimi s travmatičnimi izkušnjami ter z mladostniki iz vzgojnih
zavodov. Je direktorica Inštituta Knoll in vodja prvega študija glasbene terapije
v Sloveniji.
Veseliva se srečanja z vami!
Srečanje je bilo zame izjemno dragocena izkušnja in veselim se že jesenskega druženja.
Osebno mi je omogočilo popoln umik vase, stik s samim seboj, s svojimi mislimi, občutki...
Profesionalno pa je srečanje predstavljajo izkušnjo in možnost za razmislek o tem, kako
učencem z najtežjimi motnjami v razvoju s pomočjo glasbe ponuditi prostor za "biti tukaj,

slišan, razumljen....".
udeleženka strokovnega dne
PRIJAVA IN PLAČILO
Cena seminarja je 90€ (60€ za redne študente, brezposelne osebe)
Rok za prijavo je 1. 12. 2019.
Za prijavo pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov inštituta in poravnajte kotizacijo. Vse podatke za
plačilo najdete na prijavnici. Več informacij na: www.institutknoll.eu
ORGANIZACIJA
Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo
Srebotje 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah
Email: institutknoll@yahoo.com

