Staffan Røijen og Jytte Gandløse
Email: staffan@praksis.net og jytte@psykologerne-paa-gaarden.com

Master-class
To inspirerende dage
Med konsultation og supervision
Ved

Elspeth McAdam og Paolo Bertrando
Den 19.5.2015 og den 20.11.2015
Vi har igen i år været heldige at kunne lave aftale med Elspeth og med Paolo til en lille eksklusiv
supervisionsgruppe for erfarne terapeuter/konsulenter/ledere.
Elspeth McAdam er børne- og ungdomspsykiater og systemisk terapeut. Hun har tidligere
arbejdet i Norwich i England, hvor hun var ansvarlig for adskillige inspirerende projekter i arbejdet
med vanskelige børn og unge, som bl.a. har været udsat for seksuelt og fysisk misbrug. Ud over
dette har hun arbejdet som supervisor og konsulent i forhold til forskellige former for arbejde
omkring børn og familier i Skandinavien. Hun har lavet konsultativt arbejde til større organisationer
i både den private og offentlige sektor og har især interesse i ”Community Change Projects”.
Elspeth er nu privatpraktiserende i London.
Paolo Bertrandoer psykiater fra Milano. Han er uddannet i systemisk familieterapi hos Luigi
Boscolo og Gianfranco Ceccin. Sammen med Boscolo har han skrevet The Times of Times (1993)
og Systemic Therapy with Individuals (1996). Bertrandos seneste bog er The Dialogical Therapist
(2007). Han er en dygtig og inspirerende underviser og holdt i foråret 2010 en meget vellykket
workshop med temaet ligheder og forskelle mellem systemisk og narrativ terapi.
Gruppen:

Max 12 deltagere, som kan deltage en eller begge dage.

Tidspunkt:

Tirsdag den 19.5.15. (Elspeth) og fredag den 20.11.15 (Paolo) begge dage fra 9-16.

Sted:

Praksis for Psykologi og Psykiatri, Vesterbrogade 20, 2. tv. 1620 Kbh. V

Pris:

Kr. 4.000,00 for to dage inkl. frokost og kaffe, såfremt du kun kan være med den
ene af dagene er prisen 2.100kr.

Tilmelding:

Ved en mail til JG og indbetaling af kursusafgift på:
Kursuskonto Reg. 0268 kontonr. 4400355 681.
På indbetalingen bedes du notere dit navn.
Deltagere fra sidste år har fortrinsret, men du er først sikret plads når vi har
modtaget din betaling. Tilmeldingen er bindende.

Arrangør:

Børne-ungdomspsykiater Staffan Røijen tlf. 33250013 og klinisk psykolog Jytte
Gandløse tlf. 45814597

