Dansk Institut for Spædbarnsterapi

Invitation til repremiere
Mandag d. 16. november 2020 kl. 17.

Det er os en stor glæde at invitere dig til repremiere på filmen om Spædbarnsterapi:

”Tidlige Traumer”. Den tid vi lever i betyder, at vi ikke kan mødes
i en biograf, og derfor inviterer vi vores gæster ind i den digitale biograf, hvor vi kan
være rigtig mange. Efter filmen vil der være mulighed for at stille spørgsmål til
panelet, bestående af Inger Thormann, Inger Poulsen og Eileen Bouchet. Der vil
være et chat-room i højre del af billedet, og her kan du skrive dit spørgsmål,
suppleret af navnet på den du stiller spørgsmålet til. Vi forventes at afslutte kl.19.

Tryk på dette link, og læn Jer tilbage i biografsædet:
https://zoom.us/j/97513168204?pwd=MnFSZVJnZUQ2d3ZLVWxkeGdWL2c2Zz09
Filmen, der varer 55 min. er en undervisningsfilm, der udover fagpersoner er rettet
mod de vigtige grunduddannelser til pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske,
jordemor, sundhedsplejerske m.fl. Filmen ledsages af et undervisningsmateriale.
Det er vores håb, at filmen vil få et gennembrud på disse uddannelser. Dette vil på
længere sigt betyde, at flere professionelle vil blive opmærksomme på, tidlige
traumer og på traumers betydning for barnets mistrivsel.

Inger Thormann l Kastanievej 12 l 2840 Holte l Tlf.: 2219 8477 l ingerthormann@yahoo.dk
Inger Poulsen l Syrenlunden 3 l 7300 Jelling l Tlf.: 3125 0044 l ip@spaedbarnsterapi.dk

Dansk Institut for Spædbarnsterapi
Filmen er en indføring i, hvordan Spædbarnsterapi kan anvendes i
behandling af tidlige traumer. I filmen følger vi flere terapeutiske forløb, og vi
oplever også, hvordan Spædbarnsterapiens metode kan anvendes i
socialpædagogisk praksis.
Fakta: Filmen ”Tidlige Traumer” er instrueret af Anja Dalhoff og produceret af
Danish Doc Production. Kontakt: anja@danishdoc.dk Fra 9/11 vil det være muligt at
købe rettighed til at vise filmen til undervisningsbrug på www.danishdoc.dk Under
omtale af filmen ”Tidlige Traumer” vil der være et link med instruktion i
fremgangsmåden.

På instituttets vegne Inger Thormann og Inger Poulsen

NB: (Hvis du ikke har programmet Zoom i forvejen, vil det blive ”downloadede” og
installeret automatisk ved at ”klikke” på ovennævnte link. Følg instruktionerne, som
Zoom giver undervejs. For at du har tid nok, vil det være en fordel, hvis du kobler på
fem til ti minutter før webinaret.)
Hvis du ikke kommer direkte på ved at klikke på linket, har du tid til at installere
Zoom. Du skal da bruge nedenstående Zoom ID og adgangskode.

Zoom ID: 97513168204
Adgangskode: 131012

Inger Thormann l Kastanievej 12 l 2840 Holte l Tlf.: 2219 8477 l ingerthormann@yahoo.dk
Inger Poulsen l Syrenlunden 3 l 7300 Jelling l Tlf.: 3125 0044 l ip@spaedbarnsterapi.dk

