
Beste collegae, 
 
Tot onze grote spijt moeten we jullie meedelen dat de Hemelvaart-Tagung ook dit jaar geen doorgang kan 
vinden. De maatregelen om de Corona-uitbraak tegen te gaan zijn dermate beperkend dat we dit besluit 
helaas wederom hebben moeten nemen. Diegenen die de deelnemerskosten al hadden betaald zullen hun 
geld terugkrijgen. 
Maar we willen niet zonder meer opgeven en zijn op zoek gegaan naar een mogelijkheid om elkaar toch te 
kunnen ontmoeten. Dit zullen we in de vorm van een kleine online Hemelvaarts-ontmoeting via ZOOM, die 
we willen organiseren op Hemelvaartsdag 13 mei. Zo kunnen we toch een beetje met elkaar verbonden 
blijven. 
Mocht je willen deelnemen, meld je met de onderstaande gegevens aan. Wij zullen je dan de link voor de 
bijeenkomst en het accreditatieformulier toesturen.   
 
Programma 
9-10  Een uur om digitaal contact te zoeken met de bijeenkomst. Hierin wordt ook instructie  
  gegeven hoe je ZOOM kunt hanteren 
10-10.30  Begroeting, spreuk voor Hemelvaart en muziek 
10.30- 11.15 Voordracht Odulf Damen over het emotieregulatie-model van Berking. ‘Hoe kunnen we 

muziektherapeutisch aan emotieregulatie werken en welke antroposofische 
gezichtspunten kunnen we daarmee verbinden?’ 

11.15- 11.30 Pauze 
11.30-12.30 Praktijkvoorbeelden bij de voordracht mmv Sverre Vreeman en Jaime Filippo 
12.30-13.30 Pauze  (mogelijkheid tot ontmoetingen via subgroepjes) 
13.30-14.30 Gesprek over de voordrachten 
14.30-15.00 Mededelingen over de "Förderverein Anthroposophische Musiktherapie" 
 Mededelingen over de ICAAT en de Medische Sectie (Laura Piffaretti)  
 Afsluiting met muziek 
 
Deze bijeenkomst wordt door de BVAKT met 5 uren à 45 minuten geaccrediteerd. 
Bij de NVKT zijn 4 accreditatie-punten aangevraagd.  
We willen het zo inrichten dat er zowel Duits als Engels (evt ook Nederlands) wordt gesproken.  

Ieder kan zelf kiezen in welke taal hij of zij zich het beste thuisvoelt.  
Er worden gedurende de dag 2 improvisaties ten gehore gebracht. Mocht je daar een opname van willen 
ontvangen, noteer het op het inschrijfformulier hieronder. 
 
We hopen jullie op Hemelvaartsdag te kunnen ontmoeten! 
 

Els van der Meij, Jaime Filippo, Sverre Vreeman, Odulf Damen,  
Susanne Reinhold en Stephan Kühne 

_______________________________________________________________________________ 
Aanmelding voor de Zoom-bijeenkomst op 13 Mei 2021 
Stuur onderstaande gegevens naar Jaime Filippo, klankgever@gmail.com   
Naam: 
Email-adres: 
Telefoonnummer: 
Adres: 
Voertaal 0 Duits  0 Engels 0 Nederlands 
Ik wil graag een opname van de improvisaties ontvangen:     0 ja  0  nee 
De deelnamekosten, om de organisatiekosten te dekken, bedragen € 20.   

Betaling op rekeningnummer   
NL07 RABO 0349 0962 36   BIC: RABONL2U              
S.H.F. Vreeman, Amsterdam  


