
 
PROGRAM 
 

8.45-tól Regisztráció 

Terem FÖLD TŰZ LEVEGŐ VÍZ 

 MŰHELYEK MŰHELYEK MŰHELYEK ELŐADÁSOK 

9.20-
9.45 

  
 

Pete Nóra: Megnyitó --  
információk 

10.00-
11.30 

Kiss Tibor Cece: 
Hang-ulatok 

Szabó Ágnes, Ta-
kács Bernadett: A 
kimondhatatlan 

Jarovinszkij Vera, 
Bernáth Anett: 
NŐség? NŐiség? 
NŐiesség? 

Bevezetés az IKT-ba 
1. Tormássy Krisztina: IKT – kinek, 
mikor, milyen? 
2. Perfalvi-Zobor Tünde: A képzés 
évei az Integrált Kifejezés- és Tánc-
terápiás Egyesületben 

11.30-
12.00 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

12.00-
13.30 

Brinzanek Zsu-
zsa, Laszloszky 
Ágnes: Érintő fe-
lületek 

Tormássy Krisztina, 
Gregus László: Az 
én mesém 

Elmélet és gyakorlat 
1. Kiss Tibor Cece: Struktúrák, kere-
tek, szettingek – az IKT lehetőségei 
és korlátai 
2. Révay Réka: Rituálék az IKT-ban 

13.30-
14.30 

EBÉDSZÜNET – meleg ebéd rendelhető és befizethető de 10-ig 

14.30-
16.00 

Klein Izabella: 
Kövesd a von-
zást! 

Perfalvi-Zobor 
Tünde, Hajdu-Kis 
Diána:  
Cirkusz-játék és 
kisérletezés a tér-
ben 

Brinzanek Zsuzsa, 
Sarkadi Edit: Szem-
lélet. Szemlélek? 
Szem-lélek… 

Elmélet és gyakorlat 
1. Takács Bernadett, Szabó Ágnes: 
Komplex művészetterápiás csoport 
a pszichiátriai rehabilitációban 
2. Jarovinszkij Vera: „Gyerek- 
gubancok” – IKT gyerekeknek 

16.00-
16.30 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

16.30-
18.00 

Pete Nóra:  
Magán- és Más-
sal-hangzók 

Jakobi Nóra, Páll Or-
solya Emese: Ren-
deződés 

IKT és társterületek 
1.Laszlovszky Ágnes, Bárnai Árpád: 
„Tánc az erdőben” – avagy az 
outdoor élménypedagógia és az 
IKT módszerek ötvözése egy nem-
zetközi projektben 
2. Klein Izabella: Mindjárt felrobban, 
esetleg – egyéni esetismertetés 

18.00-
18.30 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET 
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Terem FÖLD TŰZ LEVEGŐ VÍZ 

18.30-
20.00 

Soundpainting: 
Közös improvizá-
ciós alkotás 
Gryllus Samu ve-
zetésével 

 

  

20.00-
22.00 

Kötetlen táncolás 
– BULI 

  
 

 

MŰHELY ABSZTRAKTOK 

Brinzanek Zsuzsa, Laszloszky Ágnes: Érintő felületek  
Testünk felülete az, ami elválasztja és összeköti a „kint” és a „bent” tereit. Ezzel a felülettel, ismerkednénk, 
kísérleteznénk, vizsgálnánk érintkezéseit más felületekkel, legyen az a padló, egy tárgy, anyag vagy egy másik 
emberi test, egy másik személy és az ő felületei. 
A műhelyfoglalkozás hangsúlyai a testtudat; testfókusz; a bőrünk, mint határvonal; kapcsolat és elhatárolódás; 
önmagunk kintje és bentje; illetve a másokkal való kontaktus próbálgatása kontakt improvizációs eszközökkel. 

Brinzanek Zsuzsa, Sarkadi Edit: Szemlélet. Szemlélek? Szem-lélek… 
Gondolkodtál-e már azon, hogy mit jelentenek számodra a test-szem-látás-mozgás-lélek szavak? Hogyan kap-
csolódnak benned össze, hogyan hatnak egymásra és hogyan rád? Eszedbe jutott-e már az, hogy mit látsz 
meg, mikor nézel? Tudsz-e magadba nézni, és látod-e a másikat? Mi történik, ha változik a „szempont”, a „szem-
szög”? … Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket próbálunk „szemrevételezni” a rendelkezésünkre álló időben. A 
műhelyen testfókuszú, mozgásos gyakorlatokkal indulunk el a szemünktől, aztán szemtől-szembe érkezünk, 
majd kifelé és befelé figyelve haladunk saját „szem-lélek” utunkon, sok-sok tánccal. 

Gregus László, Tormássy Krisztina: Az én mesém  
Volt egyszer… egy mesebeli királykisasszony, egy legkisebb királyfi, vagy talán egy szegény legény? Akárhogy 
is volt, mind felkerekedtek, hogy szerencsét próbáljanak, és kezükbe vegyék a saját életüket, a saját sorsukat. 
Útközben sok-sok nehézséggel kellett megküzdeniük. Találkoztak azonban olyanokkal, akik segítettek nekik. 
Találkoztak viszont olyanokkal is, akik még nagyobb bajba sodorták őket, vagy még akár az életükre is törtek. 
De sohasem tévesztették szem elől, hogy miért is indultak útnak, így megmenekültek a legnagyobb veszede-
lemből is, és végül elnyerték a királyfi vagy a királylány kezét, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak. Milyen 
a te életed meséje? Milyen szerepet játszol a saját meséjében? Ki az, aki segít neked, és ki az, aki hátráltat? 
És van olyan cél, amiért ha kell, tűzön-vízen keresztül is átvágsz? A mesehősök segítségével kutassunk egy 
kicsit együtt 

Jakobi Nóra, Páll Orsolya Emese: Rendeződés 
Sok testi-lelki-szellemi élmény lenyomata kavaroghat bennünk a nap végén -  a test eddig fel nem fedezett 
mozdulatai, ritmusok, tekintetek, impulzusok, érintések nyomai a bőrön,  és megannyi érzelem, összefüggés, 
felfedezés... Mindezek áttekintésére, lecsengetésére, összegzésére, egyfajta finom rendeződésre kínálunk al-
kalmat műhelyünkön. Ki-ki összefoglalhatja a saját történéseit maga számára, de az is lehet, hogy valami egé-
szen új élménye fog itt megszületni. Szeretettel várunk minden érdeklődőt! 

Jarovinszkij Vera, Bernáth Anett: NŐség? NŐiség? NŐiesség? 
NŐi létünk a mindennapokban sokszor annyira kézenfekvő, hogy nem is gondoljuk, mennyi csodát, bölcsessé-
get hordozunk általa. NŐi testünk formája, mozgása, hangja, tánca s mindezekhez fűződő viszonyunk nagyban 
meghatározza NŐi identitásunkat, s annak megélését. Vajon képesek vagyunk-e rácsodálkozni és bensőséges 
kapcsolatban lenni NŐi mivoltunkkal? Milyen titkok/ erőforrások rejlenek NŐiségünk kifejeződésében, átélésé-
ben? A workshop hív arra, hogy kutasd NŐi léted egyediségét táncban, mozgásban, rajzban egy Női együttlét-
ben egymással, önmagadért. 

http://www.ikte.hu/
http://www.facebook.com/iktegyesulet
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Kiss Tibor Cece: Hang-ulatok 
Meglepően sok gátlás kapcsolódik a hangunkhoz, és nagyon szűk korlátok közé szorítjuk magunkat, amikor 
arra kerül sor, hogy hétköznapi beszédhangunktól eltérő módon szólaljunk meg, énekeljünk, vagy egyszerűen 
csak játszunk a hangunkkal. 
Éppen erre lesz lehetősége mindenkinek, aki ezt a műhelyt választja: hangokkal és hangulatokkal fogunk ját-
szani, kísérletezni ezen az integrált kifejezés- és táncterápiás műhelyen. Kutatjuk hangunk különböző intenzitá-
sainak és minőségeinek lehetőségeit, s ezek szerepét az önkifejezésben. Hogyan kapcsolódnak a hangokhoz 
mozdulatok, mozgásminőségek? És milyen hangok kísérik a mozgást?  
A műhelyen javasoljuk a kényelmes, szabad mozgást és hangadást megkönnyítő öltözéket, puha talpú váltóci-
pőt, vagy vastag zoknit. 

Klein Izabella: Kövesd a vonzást! 
Színek, amik szétfolynak, vezetnek, incselkednek, találkoznak, elbújnak, átváltoznak, megjelennek, összeolvad-
nak. A maguk útját járják. Táncolják. Mutatják. Írják. Mi is az övékét. A mienket. 
A rövid intermodális művészetterápiás (intermodal expressive arts therapy) műhelyben kipróbálhatod, mit adhat 
neked a művészeti ágak egymásba fonása. Azt, hogy hogyan tudsz információt kapni magadról a tested, a 
cselekvés, az érzékelés segítségével. Nem szükséges előzetes művészi tapasztalat. Bővebben olvashatsz er-
ről, képeket is találsz a http://kreativterapia.hu/ oldalon. 

Perfalvi-Zobor Tünde, Hajdu-Kis Diána: Cirkusz- játék és kísérletezés a térben 
Workshopunkban egy színes és játékos világot szeretnénk meghívni, ahol bármi lehetséges és a hétköznapok 
világához képest mások a fizika törvényei. Állatidomárok, bohócok, cirkuszigazgatók, akrobaták, légtornásznők 
és jegyárusok – mindenkire szükség van a ma esti előadás létrejöttéhez! 
Kulcsszavak: térélmény, kihívások, kísérletezés, játékosság, veszély és annak határai, szenzoros ingerek, kis-
gyermekkor 

Pete Nóra: Magán- és mással-hangzók 
A hang is mozgás - a levegő mozgása útján jön létre. A műhelyen légzésünk útját követve szólaltatjuk meg 
testünket, találjuk meg a mozgásunkhoz szervesen kapcsolódó hangokat – és csöndeket. Hányféleképpen szó-
lalhat meg hangszerünk – a testünk? Ki a hangadó és mi a megfelelő hang-erő? Figyeljük saját magunk és 
mások rezdüléseit, játszunk, improvizálunk, komponálunk - egyéni, páros és csoportos „formációkban”. És köz-
ben talán össze is hangolódunk. 

Szabó Ágnes, Takács Bernadett: A kimondhatatlan  
A titkainkról lesz szó - mondhatnánk, de nem, nem lesz róluk szó... kép lesz róluk... Szavak nélkül fejezzük ki, 
amire nincsenek szavaink, vagy esetleg vannak, de nem merjük, nem akarjuk elmondani őket, mégis ott feszül-
nek bennünk. A titkos vágyaink, a titokzatos élményeink, rejtélyes kapcsolataink, talányos problémáink, a misz-
tériumok birodalma... Magunkra festjük, rajzoljuk őket, kitesszük őket a testünk kirakatába, a bőrünkre, de rejt-
jelezve, hogy kicsit meglevegőztessük a titkokat, s a fátylat ki-ki olyan mértékben lebbentheti fel, amennyire 
szeretné. 
 

ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 

Jarovinszkij Vera: „Gyerek–gubancok” – integrált kifejezés-és táncterápia gyerekeknek 
Előadásomban a gyerekekkel való táncterápiás munka lehetőségeit és sajátságait veszem sorra, különös tekin-
tettel pszichésen terhelt gyermekek és halmozottan traumatizált gyermekek esetében. Hogyan, miképp zajlik 
egy táncterápiás csoport óvodásoknál, kisiskolásoknál és kamaszoknál? Hogyan lehet a táncterápiát egyéni 
gyerekterápiában használni? Milyen nehézségekkel kell megbirkózniuk a csoportvezetőknek?  Hogyan guban-
colódik be, majd ki együtt a csoport? 

Kiss Tibor Cece: Struktúrák, keretek, szettingek – az IKT lehetőségei és korlátai 
Az integrált kifejezés- és táncterápia módszerének felhasználási területei széleskörűek. Ez azonban azzal jár, 
hogy az adott felhasználási terület szükségleteihez, lehetőségeihez kell igazítani a kereteket, változik a struk-
túra, változik a szetting. Előadásomban azt a kérdést járom körül, hogy milyen hatása van olyan keret-tényezők 
változásainak, ill. különbözőségeinek, mint pl. a tér (szűk tér – nagy tér, zárt tér – szabad tér), az idő (1,5 óra – 

http://www.ikte.hu/
http://www.facebook.com/iktegyesulet
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3 óra – 6 óra – 2 nap – 1 hét), a téma (tematikus – nem tematikus), a csoport (homogén célcsoport – heterogén 
csoport). Milyen az, ha egy egység (legyen az bármennyi idő) egy hosszabb folyamat része, szemben azzal, 
hogy egy önálló esemény. Hogyan hat egy csoport életében a tér változása? Mi történik, ha témák jelennek 
meg? Mit ad ez hozzá a folyamathoz, és mit vesz el belőle? Változhat – akár átmenetileg – a csoport homoge-
nitása is, ha pl. a férfiak és a nők külön folyamatban vesznek részt. Ez milyen kérdéseket vet fel? Együttgondol-
kodásra hívom a hallgatókat. 

Klein Izabella: Mindjárt felrobban, esetleg – egyéni esetismertetés 
Az intermodális művészetterápia eszköztárát szeretném megmutatni egy egyéni eseten keresztül, amelyet a 
san diegoi Expressive Arts Intitute égisze alatt csináltam. Szeretném bemutatni azt, hogy hogyan jutottunk fel-
ismerésekhez mindketten, a kliens és én is, mind az öt művészeti ág (vizuális művészetek, mozgás, zene, dráma 
költészet) egymásba fonásával. Hangsúlyozom a szupervízió fontosságát. A diszkusszióban beszélhetünk a két 
iskola közötti hasonlóságokról, különbségekről is. www.kreativterapia.hu 

Laszlovszky Ágnes, Bárnai Árpád: „Tánc az erdőben” – avagy az outdoor élménypedagógia és az IKT 
módszerek ötvözése egy nemzetközi projektben 
Az előadásban az IKT határterületeire fogunk kalandozni, egy 2013-ban a Grundtvig felnőttképzési programban 
megvalósult 10 napos nemzetközi tréning apropóján. A „Dance into Your Life” projekt olyan közép- és időskorú 
felnőtteknek szólt, akik úgy érezték nem képesek megvalósítani álmaikat, nem tudják kibontakoztatni képessé-
geiket és energiáikat, hisznek abban, hogy több van bennük, mint amit a hétköznapokban meg tudnak mutatni. 
Az IKT és élménypedagógiai módszereket ötvöző tábor tanulságairól, kérdéseiről, felfedezéseiről és élményeiről 
fogunk beszélgetni, a hallgatóság bevonásával. 

Perfalvi-Zobor Tünde: A képzés évei az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesületben 
Az előadás betekintést szeretne adni az érdeklődőknek arról, hogyan folyik a képzés az Integrált Kifejezés- és 
Táncterápiás Egyesületben. Melyek azok a szakaszok, amik követik egymást az önismereti évek után, milyen 
módszerekkel dolgozunk, milyen feladatok és kihívások elé kerülnek a csoporttagok a képzés 2 éve alatt? 

Révay Réka: Rituálék az IKT-ban. 
Rítus – szertartás, kiemelkedő esemény egy archaikus közösség életében. Keretbe foglalja a megélt időt, biztos 
kapaszkodót nyújt a hétköznapok folyamában. Egyben össze is kapcsol az időtlenséggel, azáltal, hogy megidézi 
a régmúlt hőseit, a valaha élt elődöket, és az idők kezdetén felsejlő teremtő atyákat, isteneket. Segít a közös-
ségben betöltött szerepek közti átjárásban, megújítja a közösség összetartozását. Összekapcsolja az emberek 
a világát a természet gyógyító, megtartó erőivel. 
Az előadás azt a kérdést járja körül, hogy mit és hogyan tudunk ezekből a nagy erőket megmozgató cselekvé-
sekből a terápiás térben hasznosítani. Milyen folyamatokat nevezünk az IKT módszerében a rituálénak? Milyen 
sajátosságaik lehetnek, és mi tudja ezeket a terápiás célkitűzések keretében tartani? 

Takács Bernadett, Szabó Ágnes: Komplex művészetterápiás csoport a pszichiátriai rehabilitációban 
12 alkalmas integrált kifejezés- és táncterápiás fókuszú zárt kiscsoportot vezettünk, amelynek a tapasztalatait 
szeretnénk megosztani az érdeklődőkkel. Célunk az volt, hogy a csoporttagokat saját terápiájukba illeszkedve 
segítsük az önkifejezésben, főként az érzelem-kifejezésben, annak is leginkább a nonverbális csatornáit vizs-
gálva. A kapcsolódások közül főként az édesanyjukhoz fűződő viszonyukkal foglalkoztunk. Ennek a munkának 
a szépségeiről és nehézségeiről szívesen gondolkodunk együtt is, örömmel válaszolunk a kérdésekre. 

Tormássy Krisztina: IKT – kinek, mikor, milyen? 
Ez egy ismerkedős előadás. Azoknak ajánlom, akik most találkoznak az Integrált Kifejezés és Táncterápiával. 
Gyakori kérdés, hogy milyen élethelyzetben, milyen problémával, kinek érdemes és kinek nem ezt a módszert 
választani. Erre a kérdésre igyekszem az előadásban általános választ adni a mozgás- és kifejezés-terápiák 
sajátosságait, és azon belül is az IKT specialitását megragadva. Ezután lehetőség lesz kérdezni, vagyis egy-
egy konkrét esetben megvizsgálni, hogy mitől ajánlható, kifejezetten ajánlott vagy inkább nem javasolt ez a 
módszer az adott esetben. 
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Előtér – Babzsákos 10.00-18.00 
Ide jöhetsz ejtőzni, beszélgetni, megosztani az élményeidet, és, ha kérdésed van, itt mindig lesz valaki IKT-s 
tapasztalattal, aki szívesen mesél neked. 
 

Sound Painting – Gryllus Samuval 18.30 – 20.00 
A Soundpainting egy multidiszciplináris alkotási forma, melynek során zenészek, táncosok színészek vagy akár 
képzőművészek jelen idejű kompozíciókat tudnak létrehozni egy egyezményes jelnyelvi rendszer használatával. 
Ezen az estén Gryllus Samu, a Magyar Soundpainting Orchestra egyik alapító tagja lesz segítségünkre abban, 
hogy jelekbe rejtett instrukcióival közös alkotási folyamatba merülhessünk el, mely improvizációban a hangunk 
a testünk vagy a mozgásunk adja az alapot. 
Hasonlóan az IKT szemléletéhez, itt sincsenek jó vagy rossz megszólalások, megmozdulások, hanem a közös 
improvizáció során lehetősége van a résztvevőknek viszonylag szabadon értelmezni és használni a jeleket, 
illetve minden elhangzott hangot és megjelent mozdulatot a kompozíció szerves részének tekinteni. 
 
A változtatás lehetőségét fenntartjuk. 
 

Támogatók: 

www.anahata.hu 
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