Musik som kommunikation
Nationell musikterapikonferens 2015
Välkommen till 2015 års nationella musikterapikonferens!
Temat i år är musik som kommunikation, utifrån tanken att det är varje människas
rättighet att få delta i ett aktivt musicerande. Föreläsningar, workshops och
musikupplever. Gästföreläsare är David Aldridge och två lärare från Nordoff Robbins
Centre i London; Rachel Verney, som utbildats hos Paul Nordoff själv, och Simon Procter.
Konferensen arrangeras i samarbete med Musik i Syd och äger rum i Kristianstad där
det sjuder av musik på många olika sätt. Det finns en ”musik och hälsa”-kurs på
högskolan och många intressanta projekt kring musik och hälsa för både barn och
vuxna. I augusti 2014 invigdes Kulturkvarteret Kristianstad med konserthus, bibliotek
och många spännande verksamheter, som Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum.
Var?

Kulturkvarteret Kristianstad och Högskolan Kristianstad

När?

Lördag 28 mars kl 9-17.30
Söndag 29 mars kl 12.30-15.00
Endast för medlemmar:
Årsmöte SAM söndag 8.30
Årsmöte FMS söndag 10.05

Avgift:

Medlemmar i FMS: 750 kr
Icke medlemmar: 850 kr
Lunch lördag och fika lördag och söndag ingår.

Anmälan
Betalning
Logi

Till mejl info@musikterapi.se senast 11 mars.
Senast 11 mars på pg nr 810520-7
Se sista sidan

Information Katarina Lindblad, ordf: 0739 265842, katarina.lindblad@gmail.com
Väl mött!
Styrelsen för FMS, Förbundet för Musikterapi i Sverige,
i samarbete med Unga Musik i Syd Utvecklingscentrum, Högskolan Kristianstad och
Musikhögskolan i Malmö.

Lördag
LILLA SALEN, Kulturkvarteret
9.00

Registrering, kaffe och möjligheter att nätverka

9:30

Välkomna i ord och ton – FMS och Musik i Syd
Ensemble Mare Balticum

9:40

Om Utvecklingscentrum Unga Musik i Syd; Musik i vården, ”Vi slår på
trummor inte på varann!” Annika Johansson, verksamhetschef UNGA Musik
i Syd, Anna-Carin Fogelqvist, projektledare UNGA Musik i Syd
Utvecklingscentrum.

10.10

Om rytmik – professor Ann-Krestin Vernersson Musikhögskolan i Malmö,
berättar och delar med sig av lite praktiska exempel på hur man jobbar med
rytmik i Malmö.

10.40

Kaffe

11.00

IncludingMusic – nätverk mellan specialpedagogik och musikterapi. Bo
Nilsson, docent i musikpedagogik och biträdande professor vid Högskolan
Kristianstad.

11.30

The pattern that connects – vad innebär det egentligen att läka, att bli hel –
och hur kan en musikalisk relation vara hjälpsam i det arbetet? David
Aldridge musikterapiforskare och författare till ett stort antal böcker om
musikterapi.
Föreläsningen hålls på engelska och ingår i Musik i Syds serie Forskare
berättar, öppen för allmänheten, fri entré.

13.00

LUNCH I BISTRON – ingår i konferensavgiften

Efter lunch förflyttar vi oss till Kulturhuset Barbacka, Barbackagatan 12, vid
Kristianstads Centralstation.
14.30

The Nordoff-Robbins approach - Rachel Verney och Simon Procter från
Nordoff Robbins Centre i London håller kombinerad föreläsning/workshop
om Creative Music Therapy, en av de äldsta och mest erkända och
etablerade musikterapeutiska metoderna, som bygger på improvisation och
musikalisk kommunikation. Rachel Verney utbildades av Paul Nordoff själv
och Simon Procter är en av de mest erfarna lärarna på institutet.
Föreläsningen hålls på engelska.

17.30

Dagen avslutas

Därefter äter vi gemensam middag, på egen bekostnad, på förbokad restaurang.

Söndag
KAMMAREN, Kulturkvarteret
8.30-10.00 Årsmöte SAM. Övriga har möjlighet att nätverka eller sova ut.
10.05-11.30 Årsmöte FMS
11.30-12.15 LUNCH - lättare förtäring ingår
Stora salen, Kulturkvarteret
12.30

Okej, jag kan sitta och lyssna på musik men jag tänker inte äta!
Maria Munkesjö, musikterapeut fil mag, presenterar sin magisteruppsats,
en kvalitativ intervjustudie om musikens funktion för patienter som gått i
musikterapi för ätstörningsproblematik.

13.00

Musikterapi med personer med grav intellektuell funktionsnedsättning.
Linn Johnels, musikterapeut fil mag, presenterar sin magisteruppsats.

13.30

Musik i demens- och äldrevården
Musikterapeut Gitte Pålsson berättar om sitt projekt Gammal möter ung i
Osby, där dagisbarn och personer på äldreboende träffas och sjunger med
och för varandra.
Katarina Lindblad, musikterapeut fil mag, presentar ett projekt där
vårdpersonal har utbildats till att använda musik som psykosocial
vårdåtgärd i demensvården.

14.10

Upplev Solisten, känslor och klassisk musik
Konsert med marimbaspelaren Johan Bridger
Hur låter ett instrument spelat av en världssolist när man kommer riktigt,
riktigt nära? Känner och upplever man något särskilt då? Kan musik ge tröst
och hur ser man egentligen ut i kroppen när man blir riktigt, riktigt arg.
Solisten! var en del av ett utvecklingsprojekt om barn och klassisk musik
som pågick 2013–2014 i samarbete med musikpsykologen Alf Gabrielsson.
Projektet mynnade ut i en bok och cd hösten 2014.

15.00

Konferensen avslutas

Med reservation för ändringar

Logi och resa
Vi har ett avtal med Quality Hotel Grand i Kristianstad, där vi kan bo för 630 kr/
enkelrum eller 840 kr/dubbelrum. Du bokar själv genom att mejla dem på
q.grand.kristianstad@choice.se, eller ringa 044-284800.
Sen finns det även vandrarhem och bed & breakfast i Kristianstad, som du kan boka på
egen hand via www.booking.com
Om du ska flyga till konferensen kan vi rekommendera att du flyger till Köpenhamn.
Därifrån går Öresundståg direkt från flygplatsen till Kristianstad.

