Lielā, radošā, daudzveidīgā un siltumu radošā mākslas
terapeitu saime!
Latvijas Mākslu terapijas asociāciju apvienība aicina
uz vasaras skolu!
Savā ikdienā mēs pielietojam visdažādākos elementus, lai aizšķiltu savos
klientos/pacientos dzirksteles – cits pielieto smalku akmentiņu, kāds ar
palielināmo stiklu mēģina aizdedzināt salmus, kāds iesaista dabas stihijas.
Mēs esam radoši, spontāni un mūsu mērķis ir radīt siltumu, strāvojumu,
enerģiju, kas tālāk var kļūt patstāvīga.
Lai arī mēs zinām dažādas tehnikas, kā radīt dzirksteli, tomēr jo vairāk
variantus dzirksteļu radīšanā esam atraduši, saprotam, ka uguns radīšanas
lauks ir tik plašs un tā izziņa – bezgalīga. Ir pavisam dabiski arī šajā izziņas ceļā
pagurt, apdedzināties un izdegt - tādēļ ir ļoti svarīgi, ka mēs atbalstām viens
otru, turamies kopā, dalāmies ar savu siltuma radīšanas pieredzi un uzlādējam
baterijas.
Š.g. 5.-7.augustam aicinām satikties Kurzemes pusē, viesu namā Godeļi, lai
dalītos pieredzē, atjaunotu spēkus un kopīgi piedzīvotu mākslu.
Daudzveidīgajā pasākuma programmā vērtīgas atziņas atradīs visu 4 mākslas
terapiju specializāciju terapeiti – 3 dienu programmā iekļautas 3 meistarklašu
sesijas, katrā piedāvājot 4 meistarklases. Kopīgi diskutēsim par savstarpējo
atbalstu un mākslas terapijas attīstību, kustēsimies un spēlēsimies,
muzicēsim un gleznosim - meklēsim dzirksteli sevī un viens otrā, dalīsimies
pieredzē un baudīsim mākslu dabā. Noķer savu mākslas dzirksteli!
Pieteikšanās: https://forms.gle/yRia8Ls53pDTGb3B6

Programma:
PIEKTDIENA, 5.augusts
16:00-19:00 – Ierašanās un reģistrācija
19:00 – 20:00 Atklāšana, Lielā apļa sociodrāma, iepazīšanās ar meistarklašu vadītājiem,
dzirksteles gatavošana
20:00… Dzirksteles aizšķilšana, kopīgas zupas gatavošana, vakarēšana pie ugunskura mūzikas
terapeitu pavadībā
SESTDIENA, 6.augusts
7:00-8:00 – Rīta dzirkstele kustībā
8:00-8:45 – Brokastis
9:00-12:00 – I meistarklašu sesija
12:00-13:00 - Pusdienas
13:00-14:00 – Brīvais laiks
14:00 – 17:00 – II meistarklašu sesija
17:00-17:30 – Kafijas pauze
17:30 – 19:00 – Saruna “No dzirksteles līdz liesmai mākslas terapijā”
19:00-20:00 – Vakariņas
20:00-23:00 – “5 Ritmu deja” deju un kustību terapeites Indras Majores Dūšeles vadībā.
SVĒTDIENA, 7.augusts
7:00-8:00 – Rīta dzirkstele kustībā
8:00-8:45 – Brokastis
9:00-12:00 – III meistarklašu sesija
12:00... Noslēgums, Lielais aplis
Programma un gaidāmās meistarklases tiks precizētas un paziņotas jau drīzumā!
Pieteikšanās un reģistrācija meistarklasēm - uz vietas vasaras skolā.

Dalības maksa
Vasaras skolas dalības maksa ietver: dalība meistarklasēs, izmitināšana, ēdināšana.
Izmitināšana paredzēta iekštelpās (2-5-vietīgos numuriņos mājiņās) un teltīs.
Izmītināšanas iespējas un dalības maksa:
Dzīvošana numuriņā
Mākslu terapijas studiju programmas studentiem un mākslu terapijas profesionālo asociāciju
biedriem: 85 EUR līdz 10. jūlijam ieskaitot. Pēc 11. jūlija - 95 EUR.
Citiem interesentiem, t. sk. sagatavošanas kursu apmeklētājiem: 100 EUR līdz 10. jūlijam ieskaitot.
Pēc 11. jūlija - 110 EUR.
Dzīvošana teltī
Mākslu terapijas studiju programmas studentiem un mākslu terapijas profesionālo asociāciju
biedriem: 65 EUR līdz 10. jūlijam ieskaitot. Pēc 11. jūlija - 75 EUR.
Citiem interesentiem, t. sk. sagatavošanas kursu apmeklētājiem: 80 EUR līdz 10. jūlijam
ieskaitot. Pēc 11. jūlija - 90 EUR.
Vietu skaits numuriņos ir ierobežots! Iekštelpās pieejamas 40 vietas.
Vietu skaits teltīs nav ierobežots!

