
Norsk Forening for Billedterapi

Velkommen til to innholdsrike dager! 
I år utvider vi seminaret med èn dag etter 
inspirasjon fra jubileumsseminaret i fjor. Det er fult 
mulig å delta på kun en av dagene, men vi håper at 
mange tar seg tid og setter av helgen til faglig påfyll, 
erfaringsdeling  og mingling! 

Dag 1  

“Om å anerkjenne følelser” 

Vi har igjen gleden av å 
presentere Astri Hognestad. 
Hun vil i sin presentasjon 
og gjennom samtale og 
enkle øvelser gå inn på 
spørsmål som: Hva er 
følelser? Hva tjener de til? 
Hvordan forholder vi oss 
når vi blir overveldet av 
følelser, når vi mister 
kontakten med dem - og 

når vi blir styrt av dem? 
Bildet er forsiden på hennes nyeste bok. 

“En billedterapi-praksis i lys av dialogen” 

Rita Arenz forteller om sitt arbeid med billedterapi i 
en gruppe for ungdom. I ungdomstiden står 
identitetsdanningen i fokus og det er mange følelser 
i sving. Gruppa ga rom for oppsiktsvekkende, såre og 
sterke bilder om følelser. Det ble et unikt samhold 
for mange - som igjen ble til tanker og ytringer som 
kunne gi latter og håp. 

Praktisk informasjon 

Dag 1, Lørdag 9.11 
10:00 - 10:30 Kaffe og 
registrering 
10:30 - 12:00 Seminar med 
Astri Hognestad 
12:00 - 13:00 Lunsj  
13:00 - 14:00 Seminar fortsetter 
14:00 - 14:30 Kaffepause 
14:30 - 15:15 Rita Arentz  
15:15 - 16:00 Avslutning 

De som vil går ut og spiser 
middag sammen ca 17:30 

Dag 2, Søndag 10.11 
10:00 -10:30 Kaffe og mingling 
10:30 - 11:30 Karin Jacobsen 
11:30 - 11:45 Kaffepause 
11:45 - 13:00 Kine Veitsle 
13:00 - 14:00 Lunsj 
14:00 - 15:30 Workshop  

Pris: Se eget oppsett for priser 
og påmelding på neste side 
Loddsalg: Kontanter eller 
Vipps 

Sted: OsloMet (tidligere 
HiOA), Pilestredet Park 35 
(bygget ved siden av 33),    
0167 Oslo 

Ved spørsmål: Kontakt 
styreleder i NFBT Annie 
Høpfner tlf.nr: 482 96 316   
eller finn kontaktinformasjon på 
nettsiden vår: 
billedterapiforeningen.no 

TO DAGERS HØSTSEMINAR 
9. OG 10. NOVEMBER 2019 

http://billedterapiforeningen.no
http://billedterapiforeningen.no
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Dag 2 

“Billedterapi til folket!” 

Karin Jacobsen deler erfaringer fra sitt arbeid med å bygge opp et billedterapitilbud i 
en liten kommunes  psykiske helseteam. Hun sier også litt om oppstarten av 
nettverksgruppa for billedterapeuter i Østfold og omegn. Kan vi få i gang flere grupper? 

“En mulig løsning på et problem flere av oss opplever”  

Kine Veitsle holder et innlegg om personlige erfaringer fra å søke om prosjektmidler 
hos Extrastiftelsen. 

Workshop - “Hvordan bruk av absurditeter kan vekke fantasien og være et middel for 
problemløsning.” 

Kristin Svendsen og Kine Veitsle leder workshopen. 

Vel møtt til en faglig og sosial helg!

Vennlig hilsen styret i NFBT 

Pris og påmelding 

Lunsj er inkludert  

Pris for medlemmer : Èn dag: 250 kr, to dager 
400 kr 

Pris for ikke-medlemmer: Èn dag 400 kr, to dager 600 kr 

Send påmeldingen din på mail til billedterapiforeningen@gmail.com Innen 20.oktober! 

Mailen må inneholde:  

• Hva du du melder deg på; hvilke dager og om du skal delta på middagen på lørdag              
(vi bestiller bord) 

• Ditt fulle navn, adresse og telefonnummer 

• Om du er medlem eller ikke 

Du får tilsendt faktura med innbetalings-frist før seminaret. 

Påmeldingen din er bindene, det vil si at vi ikke har anledning til å returnere penger som er 
betalt inn.
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