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Присъединете се към нас на 15 ноември, за да отпразнуваме 9-ят Европейски ден на музикотерапията.

Елате и вземете участие в интересни събития, уъркшопове, дебати и концерти наживо и онлайн.

Слушайте лекциите по музикотерапия и научете нови неща за тази дисиплина. Повече информация

относно описаните по-горе събития можете да откриете на:

www.musictherapyday.eu и facebook@musictherapyday.

МУЗИКАТА ЗАПОЧВА...

Тази година Европейският ден на
музикотерапията е озаглавен Музиката
започва... "Музиката започва там, където се
изчерпват възможностите на езика" - Ян
Сибелиус.
Думите не са достатъчно силни, за да преведат
света на емоциите и да изразят състоянието на
умовете ни. Музиката притежава силата да
създава позитивна промяна в нашия живот.
Музиката започва от тишината, в тишина, с един
поглед. С усмивка, въздишка, в един миг, с
влизането на клиента в музикотерапевтичното
пространство. Музиката започва със звука на
прости, примитивни инструменти и през гласа
може да бъде осъществена в преживяване. В
музикотерапията музиката започва вътре в
нашия клиент и ни води през сесията. Бихме
искали да окуражим всички вас, да помислите и
да се опитате да дадете на вашата музика
колкото е възможно повече начала. Ние мислим,
че музиката започва в нас като независима
стойност, дори преди да бъде чута.

Как мислите - Къде започва музиката?

WHAT IS MUSIC THERAPY?

Музикотерапията е клинична,базирана на
доказателства дисциплина. Тя използва
различни елементи на музиката с цел да
подобряване на човешкото здраве, развитие на
умения и по-добро благополучие. В Европа
повече от 6000 сертифицирани музикални
терапевти работят в здравни институции и
такива за социални грижи, училища и домове за
възрастни. Те осигуряват музикотерапия за
широк кръг от потребители. Работят с различни
възрастови групи и участват в лечението на
пациенти страдащи от хронични заболявания и
затруднено развитие, както и с определени
аспекти на аутизма, личностови разстройства и в
по-късна възраст – с деменция и болести на
Паркинсън и Алцхаймер. Музикотерапията може
да се провежда в различни сетинги. Опитните
музикални терапевти спомагат за развитието на
своите клиени и насърчават позитивната
промяна. МТ е ефективна, има добра стойност за
цената си и допринася за развитието на
хармонична и подкрепяща среда.

EMTC е конфедерация на професионалните музикотерапевтични асоцаиации в Европа. EMTC промотира

музикотерапията като професия и предоставя възможности за обмен на опит между

музикотерапевти/професионалисти в областта от различни страни. Организацията е основана на 15

ноември, 1991 и понастоящем има 31 активни страни членки. Европейският ден на музикотерапията бива

отбелязван на тази дата ежегодно от 2014 насам. След като събитието бе организирано от Нидерландската

асоциация за музикотерапия (NVvMT) в продължение на 7 години, вече за втора година щафетата е поета

от Асоциацията на хърватските музикотерапевти (HUM).
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