Zveme vás na víkendový kurz

Význam celostní muzikoterapie
v komplexní péči o děti se zdravotním postižením
Cílem kurzu je seznámení s metodou celostní muzikoterapie metodou Lubomíra Holzera. Dozvíte
se základní principy metody CMLH, zkušenosti s muzikoterapií u dětí, zažijete působení hudebních
nástrojů, vyzkoušíte hru na různé hudební nástroje a to vše se zaměřením na děti se zdravotním
postižením.
Kurz je garantován Evropskou asociací celostní muzikoterapie.

Přijeďte si užít příjemný víkend.

Lektor: PaedDr. Lubomír Holzer
Termín akce: 26.-28.11 2021
Adresa: TyMyJán, z.s., Roškopov č. 60, Stará Paka

Celkem účastnický poplatek: 2600 Kč, pro členy EACM 2370 Kč.
Záloha: 1000 Kč na účet 719805133/0800 , do předmětu Roškopov a vaše jméno
zaplaťte do7.11.
- vratná je částka 100% do 15. 11., 50% z 1000 Kč po tomto datu.
Přihlášky zasílejte do 25. 10. 2021 Daniele Jeníčkové na d.jenickova@arpzpd.cz , Tel.:603712023
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S sebou přezůvky, pohodlné oblečení, snídaně a nápoje, teplé ponožky, deku nebo spací pytel,
karimatku – není nezbytné, peřiny na postelích na pokoji jsou.
Ubytování: 700 Kč, pro členy EACM 620 Kč
Strava: 550 Kč (obědy a večeře),(vegetariáni hlaste se)
Lektorné se zapůjčením nástrojů a cestovné lektora: 1350 Kč za 16h. výuky
členové EACM : 1200 Kč za 16h. výuky
Kurz je určený pracovníkům s dětmi, mládeží a dospělými se zdravotním postižením. Vítáni jsou
učitelé, pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ergoterapeuté, fyzioterapeuté,
zdravotní sestry, zájemci z řad veřejnosti i s jinou profesní kvalifikací.
Vítáni jsou také studenti a absolventi celostní muzikoterapie, které zajímá problematika a
zkušenosti s prací s dětmi a dospělými se zdravotním postižením.
Součástí programu bude ukázka vhodných hudebních nástrojů.
Přijede výrobce šamanských – rámových bubnů – Věra Martincová.
Kurz je koncipován jako prožitkový, nikoliv jako teoretický přednáškový model.
Nemusíte umět zpívat, ani hrát na žádný hudební nástroj.

Těším se na Vás.
Daniela Jeníčková
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