Harpen om te helen

CONFERENTIE

13 - 14 Augustus 2011
met

Christina Tourin - Judith Hitt
USA
Hilly Bol - Helene Waage
Kees Peters - Aafke de Vries - Marjon Kuijers

Nederland

De harp als Helend Instrument: Europese Bijeenkomst
Zaterdag: Creëren van een Heilige Ruimte
Kees Peters - Helende Klanken - Tilburg Soundhealing _ Soundfulness
Christina Tourin - “Convergence of Modalities”, Dir. - Int’l Harp Therapy Program
Hilly Bol- “Muziek-Thanatologie”
Aafke de Vries - Muziektherapeut - Fonoforese - Alfa Therapie
Marjon Kuijers – Hoofd Oefentherapie Mensendieck Van het Medisch Centrum voor Dansers en
Musici MCH Westeinde, Den Haag NL
Rainbow of Sound Harp Program Demonstration
T Avond Concert / Surprise Circling T Harp - Bouwers Expositie
T Break-out Sessions T Forum Discussie

Zondag: Hands-on workshops met Christina Tourin en Judith Hitt
in SAMAYA, Werkhoven, NL – accommodatie beschikbaar.
Maandag - Vrijdag: Christina doceert de
Experiential Specialty Training Module die leidt naar certificering
in SAMAYA, Werkhoven, NL.
.
Registreer s.v.p. voor 1 juni vanwege een beperkt aantal plaatsen
Voor meer informatie:

Marga Medema, email: mcmedema@xs4all.nl

De Harp als helend instrument: Europese samenkomst 1
Christina Tourin, MT, CTHP is de Directeur van the International Harp Therapy Program (IHTP) gevestigd
in San Diego Hospice, CA USA. De opleiding is o.a. gespecialiseerd in muziek ontwikkeling, resonantie
als krachtige vorm van heling en interactief werk met individuen. De opleiding bestaat uit een on-line
gedeelte van 9 maanden (eisen van de National Standards Board of Therapeutic Musicians) en een 1 week
durende Experiential Specialty Module (ESM). Christina brengt deze ESM naar Nederland waar u deze van
zondag t/m vrijdag kunt bezoeken, volgend op de Conferentie en waarna u in september 2011 kunt beginnen met het on-line gedeelte om vervolgens certificatie te verkrijgen. Voor meer inlichtingen: (Email:
HarpTherapyCampus.com). Christina staat bekend om haar voortreffelijke vaardigheden als docente.
Tijdens haar workshops leert u allerlei nieuwe improvisatiemogelijkheden en de vijf kwaliteitenom helende muziek te individualiseren.

Kees Peters - Helende Klanken - Tilburg Soundhealing + Soundfulness
Via klank ervaar je emoties zoals vreugde, verdriet, blijdschap en geluk. Klank dringt door tot in de diepere lagen van het
bewustzijn. Door je hiervoor open te stellen kom je in evenwicht en in je kracht. Je lichaam, je emoties en je geest kunnen
in een ander perspectief komen te staan. Je krijgt de uitnodiging om vrij te kiezen. Je kunt ontspannen, onthaasten en tot
rust komen. http://www.helendeklanken.nl/a-consult-kees-peters.html
Marjon Kuijers – Hoofd Oefentherapie Mensendieck van het Medisch Centrum voor Dansers en Musici MCH Westeinde, Den Haag
NL Oefentherapie Mensendieck is een paramedische methode van behandelen gericht op verlichting en voorkomen van klachten,
die het gevolg zijn van incorrecte houding en bewegingspatronen, al dan niet veroorzaakt door specifieke afwijkingen of ziekten. Een
Mensendieck therapeut maakt je bewust van je houding en je manier van bewegen, en hoe dit is gerelateerd aan de klacht. Je krijgt
ook inzicht in hoe je lichaam reageert op pijn, (over)belasting en spanning. Je wordt je eveneens bewust van negatieve gewoonten
en je leert hoe je ze kunt doorbreken.
Hilly Bol – gecertificeerd muziek-thanatologe (CM-Th) Muziek thanatologie is een professionele tak binnen de uitgebreidere sub-gespecialiseerde
palliatieve zorg. Het is een muzikale klinische modaliteit die muziek en geneeskunde tijdens het levenseinde met elkaar verbindt. De muziekthanatologe maakt gebruik van harp en stem bij het bed om liefdevol de fysieke, emotionele en spirituele behoeften van de stervende en hun
dierbaren te dienen met bepaalde muziek. Daar waar de harp puur van toon is, is de stem een manifestatie van de adem en bevat ontegenzeglijk de eigenschap van de menselijke nabijheid. De stem kan de harp begeleiden of de melodische of harmonische lijn versterken. Indien wordt
aangegeven kan ook nog tekst worden toegevoegd als een andere samenhang.
Aafke de Vries - Muziektherapeut + Fonoforese + Alfa Therapie, Muziektherapie helpt cliënten om hun observeerbare
niveau van functioneren en de kwaliteit van leven in de verschillende gebieden (o.a. cognitief functioneren,
motorische vaardigheden, emotionele en affectieve ontwikkeling, gedrag en sociale vaardigheden) te verbeteren
door-middel van muziek ervaringen (o.a. zingen, tekstschrijven, luisteren naar en bespreken van muziek, bewegen
op muziek) om meetbare behandeldoelen te bereiken. Fonoforese is een behandeling met geluidstrillingen met
behulp van verschillende stemvorken. Stemvorken kunnen worden gebruikt om stress te verminderen, voor heling
of toegepast in de verschillende delen van het lichaam, bij chakra’s of meridianen om een specifieke heling te bewerkstelligen. Sommige
stemvorken komen als speciaal ontworpen set voor frequentie-heling en zijn ontworpen om bepaalde delen van het lichaam en energieën te stimuleren. Daardoor is het mogelijk om met stemvorken de menselijke essentie te doordringen.

The Rainbow of Sound Program will be demonstrated by local area children. Come and see how you can create a
new career for yourself. Everything you need to facilitate a program is provided for you. You can recoup your money
in just 7 months and help many people to find fullfillment in their lives. The program is designed to work with all
ages, in nursing homes, with specials needs, in cancer support centers. The possibilities are endless.
See RainbowOfSound.com for more information.

Deze Conferentie is voor mensen die geïnteresseerd zijn in: helende modaliteiten, werken met
muziek en geluidstrillingen; voor alle musici; voor degenen die geïnteresseerd zijn om harp te leren
spelen en voor degenen die al harp spelen. Trakteer jezelf als zorgverlener op een dag met inspirerende activiteiten, exposities, lezingen en een concert.

<< Accommodatie >>
Samaya stelt alles in het werk om voor haar gasten en medewerkers een thuishaven te zijn waar ieder op zijn of haar manier tot persoonlijke ontwikkeling kan komen. Daarmee zet zij op eigen wijze de gastvrije en spirituele traditie voort van de
monialen Augustinessen die van 1960 tot 1998 in deze priorij geleefd hebben. Dat wij hebben gekozen voor een naam uit het
Sanskriet, betekent niet dat wij ons baseren op een bepaalde religieuze stroming of levensbeschouwing. Eenieder die zich kan
vinden in onze missie is van harte welkom. Conferentiecentrum Samaya, Hollendewagenweg 20, 3985 SG Werkhoven

Registratie Formulier
			
				
				
				
				

Gebruik dit formulier s.v.p. om je op te geven voor de
Europese Bijeenkomst – De Harp als Helend Instrument
Stuur s.v.p. je compleet ingevulde formulier met betaling naar:
Marga Medema, Aldhof 5, 9246TM Olterterp, Nederland
Email: mcmedema@xs4all.nl Tel. +31 (0)512 – 383849

				
Voor algemene vragen: Jan Jonker – Email: harpjan@gmail.com
				
Voor informatie met betrekking tot the International Harp Therapy Program, ga 		
					
naar
				
Email: HarpTherapyCampus.com of neem contact op met Christina Tourin
				
Email: Harprealm@gmail.com

Naam: _______________________________________________________________________________
Adres: ______________________________________________________________________________
Adres: _____________________________________________________________________________
Plaats: ____________________________________________________________________________
Telefoon: ____________________________________________________________________________
Bedrijf: ____________________________________________________________________________
Email: ________________________________________________________________________________
Ik breng een harp mee: Type Harp (pedaal, haakjes of beide): ______
Ik wil graag een harp gebruiken: _______
Mijn eerste interesse: _______________________________________
Ik kom op Zaterdag: ____ (€125.00 voor 1 Juni, 2011)
(lunch en diner inbegrepen)
Ik kom op Zondag: _____ (€100.00 voor 1 Juni, 2011)
(lunch inbegrepen)
Ik ben geïnteresseerd in het bijwonen van the Int’l Harp Therapy Program, Experiential
Specialty Module en zal met Christina Tourin contact opnemen voor details. _____
(NB: een toeslag van € 25,-- is vereist voor registratie na 1 Juni, 2011)
(NB:er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, registreer bijtijds om verzekerd te zijn van een plaats.
Wanneer het maximale aantal deelnemers is bereikt, worden mensen op een Wachtlijst geplaatst.
Registreer s.v.p. eerst alvorens transport-reserveringen te maken.
Cheques te betalen aan: Marga Medema

Investeringen
Zaterdag Conferentie Gehele Dag
Locatie Conferentie Samaya - Werkhoven
€ 125,-Zondag Hands-on Workshops
met Christina Tourin en Judith Hitt
Locatie Conferentie Samaya - Werkhoven
€ 100,-International Harp Therapy Program
Experiential Specialty Module leidt op tot
Certificering
Voor meer informatie neem s.v.p.
contact op
Email: Harprealm@gmail.com

