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Specialeafhandlinger i musikterapi

Inge Kolind: Improviseret sang � en kvalitativ empirisk �single-case� analyse
mm. Maj 2008 Alette Thiele: Demens & terapeutisk musiklytning � musik-
terapi brugt i arbejdet med mennesker med demens mhp centrering. Juni 2008
Bente L. Knudsen: Sorg og Livsmod � Livsmodsgruppe i Plejeboligregi. Juni
2008 Dorte Salling-Poulsen: Signi�kante øjeblikke i musikterapi med barnet
på krisecenter. August 2008 Nynne Collins: Intersubjektivitet i Musikterapi
� Undersøgelse af svært traumatisk hjerneskadede klienter. En mixed method
undersøgelse. August 2008 Maria M. Schmidt & Anette Dalmo Moltu-

bak: Receptiv Musikterapi � fokus på emotionelle behov i neurorehabilitering.
August 2008 Anne-Margrethe Olsson: Når ord ikke slår til � gør musik så?
August 2008

Som noget nyt skal alle specialer a�everes i elektronisk form, så de
kan downloades fra nettet via AUB. Også ældre specialer kan indgå i
det nye bibliotek. Alle de nævnte musikterapispecialer er tilgængelige på
http://projekter.aau.dk/projekter/front.do Det er også muligt at uploade ældre
specialer � kontakt gerne undertegnede, hvis du er interesseret i dette.

Publicerede forskningsartikler og andre relevante
udgivelser af danske forskere { p�a dansk

Musikterapi i psykiatrien. Årsskrift 5. Årsskriftet er på 165 sider og indeholder
artikler af Hanne Mette Ridder & Aase Marie Ottesen, Inge Nygaard
Pedersen, Ulla Holck, Niels Hannibal, Charlotte Lindvang & Britta

Frederiksen, Helle Nystrup Lund, Bent Jensen og Lars Ole Bonde.
Årsskriftet vil naturligvis blive anmeldt i dette tidsskrift til foråret.

De universitetsansatte (AAU-) forskeres artikler, bøger og bogkapitler på dansk
og andre sprog kan løbende �ndes i databasen Videnbase Nordjylland (VBN:
www.vbn.aau.dk). De seks fastansatte forskere er produktive, så følg med! I
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denne spalte informeres kun om artikler, kapitler og bøger på dansk � natur-
ligvis også om tekster forfattet af andre end AAU-ansatte forskere (også når
de er på engelsk).

Nye ph.d.projekter

Forskerskolen på AAU har af Forskningsrådet for Kommunikation og Kultur
(FKK) fået bevilget to ph.d.stipendier. Ilan San� tiltrådte 1. januar. Nu har
den anden stipendiat startet sit 3-årige forløb:

Søren Hald: E�ekten af musikterapi på relationelle og interaktionelle kompe-
tencer hos mennesker med erhvervet hjerneskade.

Man kan læse nærmere projekterne på forskerskolens hjemmeside
www.musikterapi.aau.dk/Engelsk%20forskerskole/Index.htm

Nye forsknings- og dokumentationsprojekter

En del projekter inden for psykiatrien er undervejs � mere om dette i næste
Forskningsnyt.

På www.vbn.aau.dk kan man løbende følge med i AAU-forskernes projekter.
Forskningen på Musikterapiklinikken bliver dokumenteret i en udgivelse i an-
ledning af klinikkens 15 års jubilæum i oktober.

Evt. relevante udgivelser fra udlandet

Gro Trondalen& Even Ruud (red.) (2008): Perspektiver på musikk og helse.
30 år med norsk musikkterapi. Skriftserie fra Senter for musikk og helse.

Den store (over 550 sider) antologi er udgivet i anledning af den norske musik-
terapiuddannelses 30 års jubilæum og den samtidige åbning af det nye Senter
for musikk og helse ved Musikkhøgskolen i Oslo. Bogen rummer 35 artikler plus
en række interviews med norske musikterapi-pionérer. Den er opdelt i 4 dele:
(1) Musikkterapi som fag, (2) Musikkterapi som profesjon, (3) Musikkterapi
som praksisforskning, (4) Tilbake til røttene. En del af artiklerne er baseret på
foredrag fra den Norske musikkterapikonference i 2007.

Evt. relevante danske udgivelser inden for andre, beslægtede fagområder
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Lotte Rienecker, Peter Stray Jørgensen ogMorten Gandil (2008) Skriv
en artikel Forlaget Samfundslitteratur, 171 sider, 169 kr.

Andet

Claus Bangs store dokumentationsprojekt En verden i lyd og musik er nu
færdiggjort i sin endelige version � på internettet i såvel en dansk som en
engelsk udgave. Se www.clausbang.com

Nyt elektronisk tidsskrift � gratis: Music and arts in action � 1.
nummer indeholder bl.a. en spændende artikel af Even Ruud om
musikterapiens udfordringer i det 21. århundrede. Se nærmere på
http://musicandartsinaction.net/index.php/maia

Jeg kan ved samme lejlighed nævne et andet dansk, tværfagligt elektronisk
tidsskrift, som også kan have interesse for musikterapeuter:

Journal of music and meaning � se www.musicandmeaning.net

Kandidatdag p�a musikterapi 5. september 2008.
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5 af årets kandidater i musikterapi � fotograferet efter receptionen, som afslut-
tede en vellykket kandidatdag. Fra venstre: Nynne Collins, Dorte Salling-
Poulsen, Alette Thiele, Anette Dalmo Moltubak,Maria M. Schmidt.

Kontakt vedr. denne rubrik: lobo@hum.aau.dk , se i øvrigt
www.musikterapi.aau.dk

EKSTRA

Tyskland har i mange år haft tre forskellige musikterapiforbund: Deutsche
Gesellschaft für Musiktherapie (DGMT), Berufsverband der Musiktherapeu-
tinnen und Musiktherapeuten (BVM) og Verein zur Förderung der Nordo�-
Robbins Musiktherapie (NoRo). Fra 1. juli 2008 forenes de i ét tysk forbund:
Deutsche Musiktherapeutische Gesellschaft (MtG). Den første styrelse består
af Beatrix Evers-Grewe (Hildesheim, 1. forkvinde), Ilse Wolfram (Bre-
men, 2. forkvinde) og Luts Neugebauer (Witten, kasserer). Kilde: Musikt-
herapeutische Umschau 29(2): 189-90.
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