
	  

Välkommen	  till	  SRBT:s	  inspirationsdag	  

	  lördag	  den	  14/11	  på	  Söder	  	  
Dagen	  inleds	  med	  en	  gemensam	  föreläsning,	  fika	  och	  workshop.	  
Därefter	  erbjuds	  två	  parallella	  workshops	  att	  anmäla	  sig	  till.	  Vi	  
avslutar	  med	  gemensam	  middag.	  Kostnad	  för	  deltagande	  i	  
föreläsning,	  workshop	  och	  middag	  är	  300	  kr.	  

I	  år	  håller	  vi	  till	  i	  Kollektivhuset	  Södermalms	  Allé	  19	  inne	  i	  Stockholm.	  	  

	  

	  

	  

	  

13.00–14.00	  	  Föreläsning:	  Sofia	  Gustavsson	  Capkova	  föreläser	  om	  
antroposofisk	  syn	  på	  trauma.	  Här	  ges	  utrymme	  för	  frågor	  och	  reflektion	  



14.00-‐14.30	  Fika	  	  

14.30-‐16.00	  Workshop:	  Healing	  Children	  of	  Alcoholics	  and	  Addicts	  through	  
Creativity	  Workshop	  med	  Catherine	  Rogers	  Jonsson	  
MFA,	  MA,	  ATR-‐BC	  ATCB	  Registered	  Board	  Certified	  Art	  Therapist	  (på	  engelska).	  
	  
An	  introduction	  to	  the	  basic	  principles	  and	  practice	  of	  art	  therapy	  with	  emotionally	  and	  
behaviorally	  challenged	  children	  and	  adolescents	  of	  alcoholics	  and	  addicts.	  As	  a	  participant	  
you	  are	  invited	  to	  experience	  a	  variety	  of	  art	  therapeutic	  interventions	  to	  help	  clients	  and	  
patients	  identify	  and	  express	  their	  thoughts,	  feelings,	  conflicts,	  strengths	  and	  increase	  their	  
self-‐esteem	  and	  coping	  skills.	  Powerpoint	  lecture	  and	  hands-‐on	  workshop.	  
 
 
16.15-‐18.00	  

Workshop	  1.	  Antroposofisk	  konstterapi	  vid	  trauma.	  Konstterapeut	  Johanna	  
Sandberg	  

Workshop	  2:	  Att	  sörja	  förlorade	  platser.	  En	  workshop	  om	  platsens	  betydelse	  i	  
en	  människas	  liv	  med	  Nadja	  Gruberg,	  bildterapeut	  och	  uttryckande	  
konstterapeut.	  

	  Så	  länge	  vi	  bor	  kvar	  eller	  kan	  återvända,	  kan	  platsen	  eller	  landskapet	  kännas	  oviktigt.	  Men	  
om	  vi	  tvingas	  lämna	  den	  eller	  inte	  kan	  återvända	  till	  platsen,	  kan	  längtan	  bli	  överväldigande.	  
Det	  kan	  både	  de	  som	  bytt	  land	  som	  den	  som	  flyttat	  inom	  landet	  vittna	  om.	  En	  
erfarenhetsbaserad	  workshop	  där	  vi	  utforskar	  landskapet	  som	  identitetskapande	  och	  
platsens	  betydelse	  för	  människan.	  Efter	  en	  inledning	  till	  temat	  tar	  det	  egna	  utforskandet	  i	  
rörelse	  och	  bild	  vid.	  Workshopen	  avslutas	  med	  gemensamma	  reflektioner.	  

18.15	  	  Gemensam	  middag	  	  	  

	  

	  

Anmäl	  dig	  till	  kassor@bildterapi.se	  senast	  den	  5/11.	  Ange	  ditt	  namn	  och	  till	  
vilken	  workshop	  du	  anmäler	  dig	  till.	  Anmälan	  är	  registrerad	  när	  kostnaden	  300	  
kr	  är	  inbetald	  på	  pg	  30	  59	  69-‐8.	  Ange	  också	  ditt	  namn	  vid	  inbetalning.	  	  

	  
	  


