HARP THERAPIE OPLEIDING
CHRISTINA TOURIN
NU IN EUROPA: NEDERLAND
22 - 30 juli 2016

Team IHTP Europe heet je van harte welkom

Wil je leren hoe je met harpspel verlichting en ontspanning kunt brengen?
Hoe je kunt improviseren?
Hoe je kunt werken met resonantie?
Hoe je met harp therapeutisch kan werken voor het herstel of tijdens moeilijke levensfases?
Hoe je contact- verbinding kunt maken middels de harp met mensen die niet kunnen
communiceren?
Hoe je met groepen kunt werken met de harp?
Hoe je mensen kunt activeren en mee laten doen, ook al hebben ze een beperking?
Dan is deze opleiding voor jou!

Het International Harp Therapy Program leidt je stap voor stap op tot therapeutisch
harpspeler.
Je leert hoe je kunt spelen in diverse modaliteiten en hoe je hiermee op een gefundeerde
basis kunt improviseren.
Je leert over therapeutische communicatie, empathisch luisteren, NLP en transactionele
analyse.
Je leert hoe het werken in een ziekenhuisomgeving of hospice er aan toe gaat.
Je leert iets over de juiste houding aannemen via de Alexander techniek.
Je leert over anatomie en hoe klank op het lichaam werkt.
Je leert over muziektherapie en het verschil met harptherapie.
Je leert hoe je in resonantie kunt gaan met iemand en zo de helende kracht van de harp
overbrengen.
Je leert hoe je interactief met mensen kunt harpspelen.
Je ontwikkelt je muzikale kwaliteiten.
IHTP Europe biedt je:
Een gedegen opleiding, die sinds begin jaren negentig beproefd is in de Verenigde Staten en
ruim 20 andere landen en geaccrediteerd is door het National Standards Board for
Therapeutic Musicians in de Verenigde Staten.
Ervaren leerkrachten die je begeleiden bij de diverse modules.
Ervaren mentoren die je begeleiden bij alle huiswerk opdrachten.

De huiswerkopdrachten en stage zullen in het jaar volgend op de lesweek vorm
krijgen.
PROGRAMMA
Muzikaal welkom 22 juli 20.00 uur
Introductiedag 23 juli 9.00-17.00 uur
Level 1 en 2 24-30 juli
Met
Christina Tourin (V S)~ Jan Jonker ~ Els Denesen
Sue Caden (UK) ~ Jos Burger Hughes ~ Leonie Hendriks
Alix Colin (B) ~ Dominique Faveere (B)
Margaret Forrest ~ Liesbeth Schroen

De introductiedag geeft een indruk van wat de opleiding inhoudt en kan een opstap zijn om deel te
gaan nemen aan het Level 1 programma.
Studenten van elk niveau kunnen aan dit programma deelnemen.

Catering:
€25,00 per dag voor lunch en diner (vegetarisch)
Verblijf:
Bij aanmelding ontvangt u een lijst met overnachtingsmogelijkheden in de buurt. Kamperen
op het terrein is ook mogelijk.
Kosten:
Introductiedag €75,00 ; Level 1 €850,00 + €300,00 mentorfee; Level 2 €1150,00
Contact:
Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen
Liesbeth Schroen Directeur IHTP Europe
M 0031-6-18257160
E ihtpeurope@gmail.com
W www.harptherapycampus.com of www.de-vlindertuin.
(website IHTP Europa wordt op dit moment gebouwd)

St. Antoniusstraat 45, 6093GB Heythuysen

