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Musikterapimiljøet i Aalborg har den
store fornøjelse at være arrangør af og vært
ved den kommende Nordiske Musikterapi
Konference, som er den sjette af sin art.

Konferencen �nder sted i Aalborg fra
torsdag den 30. april til søndag den 3. maj
2009. Indkvartering foregår på Hotel Phø-
nix, hvor der også er velkomstmiddag om
torsdagen og festmiddag lørdag aften i ho-
tellets `Kongesal'. Konferencens faglige ind-
hold afvikles på Aalborg Universitet.

Konferencens tema er `Sounding Rela-
tionships', oversat fra norsk `Klingende re-
lationer'. Det er tænkt som en invitation til
at have fokus på de relationer og det sam-
spil, der opstår når mennesker skaber, op-
lever, re�ekterer over, udveksler og mødes
i lyd og musik. Temaet antyder potentialet
for at møder kan opstå, når mennesker med
særlig interesse for de kommunikationsmu-
ligheder, som musik rummer, samles på t-
værs af de nordiske lande. Af sproglige hen-
syn bliver engelsk det fælles sprog på kon-
ferencen. Derfor har jeg valgt at bevare de
engelske overskrifter, som jeg henviser til i
dette indlæg.

Konferencen byder på en enestående
chance for at høre og opleve en kapacitet
inden for den tidlige udvikling af de første
nære relationer, idet Daniel Stern har givet
tilsagn om at være hovedtaler på konferen-
cens første formiddag. Denne tale følges op
lørdag eftermiddag med videosessioner un-
der temaerne `Moments of meeting' og `Mu-
sical relationships in music therapy', som
kommenteres af Daniel Stern. Derudover vil

der være to andre hovedtalere i løbet af kon-
ferencen.

Konferencens øvrige indhold byder på
kendte præsentationsformer som foredrag
(paper), workshops, seminarer, plancheud-
stilling (posters) og rundbordsdiskussioner.
Her vil jeg fremhæve, at seminarerne inde-
holder tre kortere oplæg, hver af en halv
times varighed, fulgt op af en fælles diskus-
sion. Denne form giver mulighed for at sam-
le oplæg med beslægtede emner og nuance-
re disse. De overordnede emner er følgende
områder: demens, somatisk og palliativ be-
handling, intellektuelle og udviklingsmæssi-
ge forstyrrelser, neurorehabilitering og psy-
kiatri.

Musikterapeuter fra de nordiske lande
bidrager med foredrag, workshops og se-
minarer, som oplæg til diskussion på bag-
grund af righoldig klinisk erfaring og forsk-
ning. Der vil således være rig lejlighed til at
hente inspiration, hvad enten man selv ar-
bejder som musikterapeut, eller beslægtede
fag som ergo- og fysioterapeut, psykolog, p-
sykoterapeut eller inden for det somatiske
behandlingssystem. For deltagere er denne
konference en lejlighed til at få kendskab til,
viden om og inspiration af mangfoldige må-
der, hvorpå musikinterventioner kan indgå i
terapeutisk behandling.

Ved siden af det faglige program er der
planlagt et meget varieret og spændende so-
cialt og musikalsk program. Hvis du er in-
teresseret i at vide mere om denne nordiske
musikterapikonference, kan du �nde oplys-
ninger på hjemmesiden: www.6mt9.aau.dk .
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