Danstherapeut; jouw werk mag gezien worden!
Op 11 maart organiseert de NVDAT in de ochtend een interactieve ALV waarin je mening telt over de
gang van zaken.
Ook dit jaar willen wij na de ledenvergadering onze leden een interessante workshop aanbieden.
Deze keer zullen we aandacht besteden aan de vraag: Hoe kun je als danstherapeut je werk goed
zichtbaar maken?
Het tweede deel van de middag staat in het teken van de NVDAT schrijfgroepen die binnenkort van
start zullen gaan. Voor meer informatie hierover ga je naar www.nvdat.nl
Programma:
10.00 - 12.00: ALV
13.00 - 13.00: lunch
13.00 - 14.30 workshop posterpresentatie (Rosemarie Samaritter)
14.30 - 16.00 workshop producten en modulen (Job Cornelissen)
16.00 - 17.00 borrel bij de Doelen
Locatie: Codarts, Rotterdam
Aanmelden: aanmelden voor de lunch en workshops kan tot 6 maart via de FVB website
https://fvb.vaktherapie.nl/ (via de agenda zoek je het evenement op). Log eerst in voordat je inschrijft!
Kom je ook naar de ALV, stuur dan een apart mailtje naar nvdat.voorzitter@vaktherapie.nl
Bij annulering wordt ! 5,= administratiekosten in rekening gebracht.
Kosten: deelname workshops inclusief lunch ! 5,=
Accreditatie: accreditatie is aangevraagd bij het Register Vaktherapie.
Rosemarie vertelt:
"Een van de mogelijkheden om je werk voor het voetlicht te plaatsen is een posterpresentatie. Tijdens
conferenties van de EADMT en de ADTA tonen veel danstherapeuten hun studies of werk middels
zo'n posterpresentatie. Het zou natuurlijk heel erg mooi zijn als ook meer Nederlandse
danstherapeuten hun werk op deze manier zouden kunnen laten zien.
Bij een posterpresentatie staat de centrale informatie op papier; de poster. Daarbij gaat de maker
beknopt uitleg geven, presenten over de inhoud."
Maar hoe maak je nou een goede poster?
Deze middag gaan wij hiermee samen aan de slag. Je krijgt uitleg over gebruikelijke poster-formats en
de do's en don'ts. Samen maken wij dan een poster over Danstherapie.
Wij kijken ernaar uit om de informatie over danstherapie in NL eens beknopt bij elkaar te hebben.
Bovendien is dit direct bruikbaar, bijvoorbeeld om tijdens studiedagen als beroepsgroep goed voor de
dag komen, maar ook bij een presentatie op je werk of om informatie over je praktijk naar buiten te
brengen.
Jouw bijdrage is zeer gewenst.
Dus, laat jezelf ZIEN en voel je welkom om mee te DOEN!

Altijd al een product of module willen beschrijven? Dan is dit je kans!
Het tweede deel van de middag staat in het teken van de NVDAT schrijfgroepen die binnenkort van
start zullen gaan.
We willen dit deel van de middag gebruiken om de leden van deze schrijfgroepen de ruimte geven de
start van hun CPMO schrijftraject (verder) voor te bereiden . Dit kan in de vorm van extra voorlichting,
verdere kennismaking, specifieker bepalen wat de precieze interventie en doelgroep zal zijn of andere
ter tafel komende zaken. We roepen dan ook diegenen die plaats gaan nemen in een schrijfgroep om
dit deel van de middag aanwezig te zijn, het is een ideaal moment om nog een keer live bij elkaar te
komen vóór de schrijfgroep trainingen van start gaan.
Nog niet aangesloten bij een schrijfgroep?
Dan is dit gedeelte voor jou ook interessant. We vinden dat iedereen wat kan opsteken van de dialoog
die de auteurs van schrijfgroepen met elkaar zullen voeren. Het
zal immers gaan over (deel)inhoud van ons vak, er is een goede kans dat je goede tips hebt voor de
auteurs en misschien wil je zelf in de toekomst wel een product- of modulebeschrijving maken en
wordt je op ideeën gebracht en enthousiast gemaakt!
Dus schuif gewoon aan bij een van de toekomstige schrijfgroepen!!

