arte&dramaterapeutický ateliér
Dipl. KT Beate Albrich

MgA. Viktor Dočkal

nabídky plánovaných vzdělávání 2014

dada.extraart@gmail.com

Kreativní metody v supervizi a poradenství
Supervizní seminář
Termín: 28.2. 2014 (10 - 17:00h)
Cena: 1200,- Kč
Místo: Praha
Lektorka: Reinhild Schweer (GER) www.reinhild-schweer.de
Kreativní metody nabízejí další možnosti či odrazové můstky k vyjádření. Jejich využitím rozšiřujeme
rejstřík jak v supervizi pracovat s reflexí. V rámci workshopu společně projdeme procesové fáze
v supervizi a poradenství, jednotlivé fáze budeme společně tvořit a samozřejmě reflektovat. Budeme
aktivně pracovat s vlastními zdroji, které budeme dále transformovat do kreativního vyjádření.

Seminář bude překládán do ČJ

Drama v hlíně Hlína v drama
arte&dramaterapeutický seminář
Termín: 15. – 17. 8. 2014 (začínáme v pátek v 17h, konec neděle 12:30h,celkem18 hodin)
Cena: 2 700,- Kč;
Místo: Praha
Lektoři: Dipl KT Beate Albrich, MgA. Viktor Dočkal
Být pohnut a být dotčen, najít odstup - vědět o čem, drama v hlíně - hlína v drama, zanořit se-čistá
hlava.. Ve workshopu se zaměříme na práci s keramickou hlínou, tělem, situací a vlastním prožitkem.
Zaměříme se na možnosti propojení arteterapeutického a dramaterapeutického procesu.
Prázdninově laděný seminář s plným obsahem.

Seminář bude v ČJ

Vývojové proměny - DvT
dramaterapeutický seminář
Termín: podzim/zima 2014 (bude upřesněno)
Cena: 2 700,- Kč
Místo: Praha
Lektor: Marc Willemsen (NL)
DvT je metoda newyorského dramaterapeuta Davida R. Johnsona, postavená na porozumění procesu
a dynamice volné dramatické hry v pečlivě vystavěném dramaterapetuickém settingu. Základními
stavebními kameny jsou tělo, prostor, vlastní jednání, improvizovaná hra, kontakt, transformace,
stabilita v nestabilním prostředí. Společně nahlédneme pod pokličku této metody. Prakticky se spolu
vydáme do světa za oponou, kde nic není nemožné.

Seminář bude překládán do ČJ
Výše uvedené semináře jsou určeny pro laickou i odbornou veřejnost. Uskutečnit se mohou
pouze v případě, že počet účastníků je minimálně 12 lidí. V případě zájmu se prosím na nás
obraťte prostřednictvím e-mailové adresy: dada.extraart@gmail.com, uveďte název/y a barvu/y
a obdržíte závaznou přihlášku.

Těšíme se na spolupráci!

