Op 11 maart a.s. organiseert de NVKT in samenwerking met de Hogeschool Leiden een Symposium
Kunstzinnige Therapie met als thema “Òntmoeting”.
Wil jij samen met ons stevig staan voor de toekomst van de Kunstzinnige Therapie?
Wil jij op deze dag een vakinhoudelijke workshop geven over jouw werkveld?
Wil jij op de “Marktplaats” je praktijk voor een breed publiek onder de aandacht brengen?

Kom dan op zaterdag 11 maart a.s. allemaal naar de Hogeschool Leiden om deel te nemen aan het
Symposium. Het is belangrijk dat de Kunstzinnige Therapie en allen die hierin werkzaam zijn zich samen
sterk maken voor het vak. Ook jouw aanwezigheid is hierbij van belang.

Symposium "Ontmoeting"
Zaterdag 11 maart 2017
10.00-15.00 uur
Hogeschool Leiden
(geaccrediteerd voor 5 p. AM)

 Lezing Erik Baars van het Lectoraat Hogeschool Leiden over de antroposofische visie op kunst in
het pedagogische, sociale en medische domein
 Lezing over de Kick training
 Twee boekpresentaties: Het Kunstzinnige Therapie Oefenboek van Klaartje de Vletter en Marjolein
Dorrestein en het boek Schilderen in de Klas van Jet Nijhuis.
 3 Workshoprondes met vele workshops die veel werkvelden van de KT omvatten
 3 Workshops die worden gegeven door de reguliere beroepsverenigingen van de FVB: beeldend –
muziek – drama
 Bijdragen van studenten
 Extra ruimte voor ontmoeting en uitwisseling met elkaar, met reguliere vakgenoten, met studenten
en docenten en met oud-leden
 De gezamenlijke “Marktplaats” waar ook onze therapeuten hun werk en praktijk voor een breed
publiek kunnen presenteren.
 Diezelfde dag is er op de Hogeschool Leiden bovendien een ontmoetingsdag van 11.00-15.00 met
kortere workshops en een gezamenlijke marktplaats van de vier bacheloropleidingen op
antroposofische grondslag: De opleiding Kunstzinnige Therapie Beeldend - Muziek Spraak/Drama, de opleidingen voor Docent Euritmie en Docent Muziek en de Vrijeschool PABO.
 Een gedeelte van beide programma's is toegankelijk voor zowel symposium deelnemers als de
gasten van de ontmoetingsdag. Het is de bedoeling dat het een inhoudelijk interessante en
feestelijke dag wordt, met veel gelegenheid voor ontmoetingen met studenten en werkveld, met
elkaar en met anderen.
Wil jij een workshop komen geven op dit symposium neem dan contact op met
b.povel@kunstzinnigetherapie.nl
Zo spoedig mogelijk worden jullie geïnformeerd over de nadere uitwerking van het programma, de inhoud
van de workshops en komt er een link naar de website waar jullie je op kunnen geven als deelnemer aan
het symposium.

