
 
Bildterapins Dag lördagen 1/10-11 

 
Tema: Broar 
 
Broar förbinder, medvetet med omedvetet. Yttre värld med inre. Tankar med känslor. Mig 
med dig. Och mig med djupare aspekter av mig. Det gamla med det nya. Problem med 
möjligheter. I bildterapin blir broarna synliga och starka möjlighetsbärare. Välkommen till 
Bildterapins Dag 2011 på tema Broar.  
 
PROGRAM för Bildterapins Dag lördag 1 oktober kl. 11.00 - 16.00. Fri entré hela dagen! 
Lokal: Göteborgs Konstmuseum, Hörsalen, Götaplatsen. 
 
Kl. 11.00 
Hörsalen öppnar. Välkommen till Bildterapins dag. 
 
Kl. 11.15 - 13.15: 
Kreativitet och läkande.  
The Healing through Creativity: Art Therapy Training Workshop introduces the basic 
principles and practice of art therapy in the USA with emotionally, behaviorally, 
developmentally and medically challenged children and adolescents. This two hour workshop 
blends theories and experiential exercises offering an introduction to the therapeutic use of 
visual art as a powerful treatment modality.  
Catherine Rogers Jonsson, MFA, MA, ATR. ATCB Registered Art Therapist, Credentialed 
Professional Member of the American Art Therapy Association.  
Obs! Workshopen ges på engelska. 
 
Kl. 13.30 - 14.30: 
Om att arbeta med människor som ”inte kan måla”  
Vid spontant måleri utan prestationskrav uppstår magi; det som framträder på pappret är just 
det man behöver möta för att kunna utvecklas. Om hur man inleder arbete med bild. 
Föreläsning och prova-på-övningar., leg psykolog, leg.psykoterapeut. 
Åke Högberg 
 
Kl. 15.00 - 16.00 
Konstterapi inom psykiatrin 
I sitt hemland Ungern utvecklade Vera en Integrativ Konstterapi. Unga människor kan 
utveckla allvarliga psykiska symptom utan att lida av en psykisk sjukdom. Att möta 
omedvetna konflikter i konstterapi, har hjälpt dem att utveckla en bättre psykisk hälsa utan 
mediciner. På denna workshop får deltagarna uppleva och lära sig nya metoder som kan 
hjälpa tonåringar och vuxna att möta det omedvetnas symboliska språk.  
Vera Angyal, specialist inom psykiatri och barnpsykiatri, är även symbolpedagog. 

Fri entré! 
Målgrupp: Du som arbetar med människor och övriga som är intresserade av konst och 

kreativitet för personlig utveckling och läkning.  
Vänligen sprid vårt program till alla som kan vara intresserade.  

Arrangör: SRBt ,Svenska Riksförbundet för Bildterapeuter och Sensus 
 

                           I samarbete med

 

Välkommen till en kreativ Bildterapins Dag 2011! 

 


