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Behandling og udvikling gennem musikterapi
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Musikterapi.
I klinik for musikterapi integreres brug af musik i psykoterapeutisk og
træningsbaseret behandling.

Klinik for musikterapi henvender sig til mennesker der har lyst til:
- at arbejde med sig selv gennem et kreativt medie.

Hvem er musikterapeuterne?
Musikterapeuterne tilknyttet Klinik for Musikterapi er alle kandidater fra eller undervisere på den 5 årige musikterapiuddannelse ved Aalborg Universitet.
Information og tidsbestilling:

Klinik for musikterapi henvender sig til personer der ønsker:
- at udtrykke sig med mere end ord
- at styrke deres evne til at være i en terapeutisk relation og
i relationer generelt
- at forholde sig til følelsesmæssige og personlige
problemstillinger
Inge Nygaard Pedersen.

Klinik for musikterapi tilbyder behandling til voksne og børn med:
- eksistentielle problemer som følge af tab eller sygdom
- psykiatriske problemstillinger
- medfødt eller erhvervet hjerneskader
- udviklings– og funktionsforstyrrelser
- autisme
- ønske om personlig udvikling
- stress og udbrændthed

Professor i klinisk musikterapi AAU.
Leder af Musikterapiklinikken APS.
Dipl. Musikterapeut. GIM terapeut.
25 års klinisk erfaring med psykiatriske patienter, vækstarbejde og
supervision. Mobil: 26 22 96 14
(tid: torsdag 9 - 10.00)

Britta V. Frederiksen
Kandidat i musikterapi, sygeplejerske.
15 års erfaring fra arbejde med børn,
unge og voksne med psykiatriske problematikker samt udviklingsforstyrrelser,
autisme og hjerneskader. Foredragsholder og forfatter. Telefon: 41415094
(tid: man, tirs og fredag 8—9.30)

Klinik for musikterapi tilbyder behandling individuelt og i grupper.
Klinik for musikterapi tilbyder desuden supervision, konsulentbistand, workshops og foredrag.

Der kræves ingen musikalske færdigheder for at modtage
Behandling i musikterapi.

Torben Moe.
Musikterapeut, Ph.d. og proceskonsulent. Mangeårigt terapeutisk erfaring fra arbejde i sundhedssektoren
og som privatpraktiserende. Leder/
træner af uddannelse i Guided Imagery and Music (GIM). Mobil: 40 33
24 76. (tid: man - torsdag 17-18.00)

Catharina D. Messell
Kandidat i musikterapi. Primær erfaring fra arbejde i Psykiatrien. Yderligere
erfaring med voksne med udviklingsforstyrrelser og børn med autisme.
Foredragsholder.
Mobil: 31 17 43 80
(tid: tor– og fredag 9 - 10.00)

