Česká asociace tanečně pohybové terapie TANTER pořádá
workshop

TANEČNÍ POHYBOVÁ PSYCHOTERAPIE S DĚTMI A
JEJICH RODINAMI
3. – 5. 6. 2016
Lektor: Dr. Suzi Tortora BC-DMT, C.M.A., LCAT, LMHC
Dr. Suzi Tortora je tanečně pohybová psychoterapeutka, certifikovaná pohybová analytička a
specialistka v oblasti duševního zdraví dětí. Je autorkou odborných monografií „The Dancing
Dialogue – Using Communicative Power of Movement with Young Children“ a „Mothers, Infants and
Young Children of September 11, 2001 – A Primary Prevention Project“, kapitol v dalších publikacích
a autorkou řady článků. Je členkou rady Zero-to-Three Network, mezinárodní lektorkou a
zakladatelkou a ředitelkou léčebného a preventivního centra „Dancing Dialogue Healing & Expressive
Arts“ v New York City.
Workshop je určen profesionálům z oblasti TPT, psychoterapeutům jiných směrů, studentům
TPT, tanečním pedagogům a dalším pracovníkům z oblasti pomáhajících profesí – všem, kteří pracují
(v pohybu) s dětmi. Zkušenost s taneční pohybovou terapií není vyžadována. WS je součástí

kontinuálního vzdělávání tanečních terapeutů a součástí Alternate Route DMT, ADTA.
Místo konání: Stadion mládeže DDM Praha 6, Na Kotlářce 1 - tělocvična (vchod z ulice Na
Kocínce)
ČASOVÝ HARMONOGRAM: 3. 6. 15 – 19 h; 4. 6. 10 – 18 h; 5. 6. 9 – 14:30 h (15 h á 60
min, k časům jsou připočítány přestávky dopolední a odpolední 15 min, oběd 1,5 hod)
Cena: 4 900 Kč (sleva členové TANTER 4 700,- Kč – podmínkou uhrazený čl. příspěvek)
při platbě do 20. 5. 2016, poté 5 200 Kč bez rozdílu členství. Platba za ohodnocení závěrečné
práce uchazečů o kredity bude hrazena zvlášť.
PŘIHLÁŠKA: https://docs.google.com/forms/d/17MmPqWoLQQYGm7YY8joN0aq4VelxmRsxgbFaZ3T7kU/viewform Spolu se závaznou přihláškou posílejte zálohu 2 500,- Kč na

účet ČSOB 178 200 261/0300 (možno zaslat i celou platbu). Do zprávy pro příjemce
uveďte: TORTORA. Zálohou si rezervujete místo na worskhopu.
Storno podmínky: záloha slouží jako stornopoplatek v případě zrušení účasti do 15. 5. 2016
bez zajištění náhradníka, poté je poplatek 100 % ceny (budeme-li mít náhradníky na čekací
listině, rádi propojíme).

