Workshop muziektherapie
De Vlaamse Vereniging voor Muziektherapie (VVM) presenteert:
"Integrative, Improvisional Music Therapy"
Gastdocent Prof. Dr. Jaakko Erkkilä
Beste collega's muziektherapeuten,
Onze jaarlijkse, verdiepende workshop focust zich dit jaar op de IIMT, de "Integrative,
Improvisational Music Therapy" door Prof. Dr. Jaakko Erkkilä uit Finland.
Via een mix van research, theorie en praktijk zal Jaakko Erkillä ons inleiden in zijn eigen werkmodel.
Als voertaal wordt Engels gebruikt met vertaling in het Nederlands wanneer nodig.
De workshop vindt plaats van donderdagmorgen 16 november tot zaterdagmiddag 18 november
2017, naar jaarlijkse gewoonte, in het mooie, afgelegen kader van de Norbertijnenabdij te MolPostel.

Jaakko Erikkilä zal er spreken over zijn research rond en de resultaten van I.I.M.T.

Hij zal ingaan op de theoretische hoekstenen van het model, en de belangrijkste aspecten en
principes ervan illustreren met concrete voorbeelden.
Structuur van de sessie, muzikale interventies en technieken gebaseerd op het werk van Bruscia,
alsook de rol van de therapeut en verschillende houdingen van de therapeut, zowel muzikaal als
verbaal, zullen aan bod komen. Verder wordt ook specifieke aandacht besteed aan hoe een sessie te
starten en de betekenis hiervan voor het verder verloop van de sessie.
Ook zal hij nader ingaan op de muziek die in de sessie gespeeld wordt: hoe kan je improvisaties
analyseren, en welk is het verband tussen muzikale elementen en klinische thema's.
De hele workshop is interactief van opbouw, met actieve praktijkvoorbeelden en demonstraties
(voornamelijk als dyade therapeut-cliënt) en voortdurende reflectie vanuit de deelnemers.

Jaakko Erkkilä is professor muziektherapie aan het muziekdepartement van de universiteit van
Jyväskylä (UJy), Finland. Naast muziektherapeut is hij ook psychotherapeut. Hij behaalde zijn
doctoraat in 1997.
Jaakko Erkkilä werkte als muziektherapeut zowel in psychiatrie (met adolescenten en volwassenen),
als met kinderen met neurologische problemen, met leerstoornissen en met mentale en fysieke
beperkingen.
Sinds 1997 is hij hoofd van de master-opleiding muziektherapie aan de universiteit van UJy, en
begeleidt hij ook doctoraatsstudenten.
Professor Erkkilä was ook de Vice-President van de 'European Music Therapy Confederation'
(EMTC) in 2016.
Professor Erkkilä publiceerde 4 monografieën en was editor bij verschillende boeken. Hij
publiceerde een 100-tal artikels. Zijn focus ligt op psychodynamische muziektherapie en
improvisatie.
Onze intensieve, praktijkgerichte benadering impliceert een beperking van het aantal deelnemers tot
een maximum van twintig.

Deelnamekosten (cursus en verblijf/eten) bedragen €285.
Voor info en inschrijvingen: e-mail: jsebrechts@skynet.be
Het inschrijvingsformulier vind je in bijlage.
We kijken er naar uit om je met veel muzikaal enthousiasme te verwelkomen.

