Bildterapins Dag i Stockholm lördagen den 5. oktober- årets tema:
FÄRG OCH KÄNSLA
På Folkuniversitet, Kungstensgatan 45, händer följande kl 8.30 – 15.30:
Utställning av färgstarka och känsliga bilder av Konstnären Petra Mueller
Färg och Känsla – gruppbildprojekt som publiken skapar under dagen –
8.30 - 9.00 mingel och INSKRIVNING TILL WORKSHOPS SAMT FÖRSÄLJNING AV BÖCKER.
9.00 – 9.15 Marketta Ivarsdotter inleder Dagen
9.15 - 10.00 Föreläsning av Ulla Blohm, Leg psykoterapeut, dipl. bildterapeut och hedersmedlem i SRBt
10.00 - 10.30 mingel, INSKRIVNING TILL WORKSHOPS, SAMT FÖRSÄLJNING AV BÖCKER
10.30– 12.00: WORKSHOPS:

A) Förnimmelse och fri association - Workshop med Lisa Braaf, beteendevetare och bildterapeut och Jane
Hawes - bildterapeut, konstnär, bildpedagog.(Max 12 deltaggare)

B) Bild som diagnostisk instrument - bilden som förmedlare, bilden som betydelseskapare, bilden i
bedömningsprocessen. Workshop med Maie Poomann, MA Socialtvetenskap, bildterapeut, KBTterapeut. (Max 7
deltagare)
C) Färg och känsel - Måla med händer och fingrar. Workshop med Christina Lovén och Margaretha
Ruotsalainen. Dipl. bildterapeuter med lång erfarenhet av att arbeta ihop med människor och deras bilder.(Max 8
deltagare)
12.00 – 13.00 LUNCH, KAFFEPAUS OCH FÖRSÄLJNING AV BÖCKER
13.00– 14.30: WORKSHOPS:

D) Färg och Känsla som empowerment . Workshop med Jane Hawes, konstnär, auktoriserad bildterapeut och
fil. mag. i handikappvetenskap.(Max 12 deltagare).

E) Föreläsning: Bildarbete med barn utifrån olika uppdrag och barnens behov.
Vi visar och berättar om barns bilduttryck och symbolspråk utifrån uppdrag från socialtjänsten och inom
särskolan. Hur uttrycker barn med neuropsykiatriska diagnoser (autism, asperger och adhd) och barn som
lever i en utsatt miljö sina känslor och trauman i skapande verksamhet? Irene Persson familj- och bildterapeut
och Anna Maria Kargadouris beteendevetare och bildterapeut.

F) Måla med inspiration av Feldenkrais metod - Kroppen har ett språk som kan och vill prata med oss.
Kroppen inte bara känner och reagerar på olika situationer som vi upplever. Kroppen kan också ta oss ett
steg framåt till en ny medvetenhet och beslutsfattande. Hur kan vi lyssna till kroppen medan vi målar?
Workshop med Michal Liban, bildterapeut som har tränat Feldenkrais över 25 år och under de senaste 10 åren
använt olika övningar och fått stöd från olika Feldenkraispedagoger. (Max 8 deltagare).

14.45-15.30 Vi avslutar dagen
Vi avslutar dagen tillsammans med lite lek, kroppsligrörelse, avslappning, frågor och diskussion!

