
A ZETETERÁPIA 
EURÓPAI NAPJA

Music 
begins …

2022.
november

15.



A ZENETERÁPIA 
EURÓPAI NAPJA

Csatlakozz te is 2022. november 15-én a ZENETERÁPIA EURÓPAI NAPJÁHOZ kötődő, zeneterapeuták által 

megrendezett események, műhelyek, online programok valamelyikéhez. Fedezd fel ismét kreativitásod rejtett 

bugyrait a figyelemfelkeltő előadások, érdekes és gondolatébresztő bemutatók, valamint csoportos 

foglalkozások valamelyikének segítségével. Bővebben, az Európában tartandó, e naphoz kötődő eseményekről itt 

olvashatsz: www.musictherapyday.eu vagy Facebook@musictherapyday

MUSIC BEGINS…

Az idei ZENETERÁPIA EURÓPAI NAPJA a “Music
begins…” címet kapta. „A zene ott kezdődik, ahol a
nyelv lehetőségei véget érnek” – Jean Sibelius. A
szavak nem elég erősek ahhoz, hogy értelmezzék az
érzelmek birodalmát és kifejezzék lelkiállapotunkat. A

zene képes pozitív változást előidézni életünkben. A

zene csendben kezdődik, a csendben, egy pillantással,
mosollyal, sóhajjal, intéssel, pislogással, amikor a
kliens belép a zeneterápiás térbe. A zene az egyszerű,
primitív hangszerek megszólaltatásával kezdődik, a
hanggal, s az együttes élményben válik valósággá. A
zeneterápiában a zene a kliensben kezdődik, és ez a
zene vezet végig minket a zeneterápiás ülésen.

Szeretnénk mindenkit arra ösztönözni, hogy merjünk 

minél többféle kezdetet, elindulást megvalósítani 

ebben a közös zenélésben a terápiás 

folyamatainkban.Hisszük, hogy a zene már azelőtt 

elkezdődik bennünk,mielőtt fizikailag is hallhatóvá 

válna. Mit gondoltok, hol kezdődik a zene?

MI IS AZ A ZENETERÁPIA?

A zeneterápia világ-, és Európa-szerte is elismert, és
kutatási eredményeken alapuló egészségügyi szakma.
Európában kb. 6000 zeneterapeuta dolgozik
egészségügyi központokban, kórházakban, közösségi
házakban, iskolákban, óvodákban, különféle
otthonokban, börtönökben stb. A zeneterápiában
résztvevő kliensek csoportja is igen sokszínű, lehetnek
köztük: gyermekek, felnőttek, idősek, hospice
gondozásban részesülők, különböző tanulási
nehézségekkel, autizmus spektrum zavarral,
magatartászavarral, depresszióval, különféle
mentálhigiénés terheltséggel, traumával,
szorongással, Alzheimer-, és Parkinson-kórral,
demenciával, idegrendszeri vagy egyéb,
életminőséget korlátozó kórképpel rendelkező
betegek. A képzett és hivatalos képesítéssel
rendelkező zeneterapeuta a zene és a terápiás
kapcsolat támogatásával segíti a kliensét a változás,
fejlődés útján, mindezt a kliens igényeihez,
szükségleteihez igazítva. A zeneterápia alkalmazása
eredményes, költséghatékony és hozzájárul egy
holisztikus egészségügyi ellátási környezet
kialakításához.

A Zeneterápia Európai Konföderációja, EMTC, a hivatalos zeneterápiás szervezeteket, egyesületeket fogja össze
Európa-szerte. Feladatának tekinti a kontinensen dolgozó zeneterapeuták közötti kölcsönös tisztelet, egymás
megértése és a tapasztalatcsere előmozdítását. 1991. November 15-én alakult és jelenleg 31 európai ország a
tagja. A Zeneterápia Európai Napja 2014-óta, minden év november 15-én kerül megrendezésre. Miután a Holland
Zeneterápiás Szövetség (Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie - NVvMT) vállalta az elmúlt 7 évben a nap
koordinálását és PR kommunikációját, idén a Horvát Zeneterápiás Szövetsége (alakult: 2002) második alkalommal
szervezi meg és hajtja végre ezeket a feladatokat a zeneterápia népszerűsítse és szakmai elismertetése céljából.
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