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Cry out and shout
let your voice be heard!
But no one will listen
no one had time
If you're silent you can hear the little
girl whispering when she stumbles through
her hard life:
Cry out and shout
let your voice be heard!
(Uddrag af Emmas sang (ung kvinde
med PTSD som følge af en barndom med
overgreb og misbrug, Rolfsjord i Baker og
Wigram 2005, s. 106))
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kring tekstarbejdet  men også omkring

et rigt spænd af teknikker og erfaringer at

brugen af populærmusik (pop, rock, rap,

trække på i sin kommende praksis som med-

heavy metal m.v.) og traditionelle sangfor-

komponist af musikterapeutiske sange!

mer (blues, gospel, ragaer, folkesang). Jeg
føler mig inspireret og godt klædt på til at
kaste mig ud i sangfremstilling i mit fremtidige arbejde. Jeg synes også bogen har fået
minder frem og har kastet nyt lys på mange
af de sange, jeg tidligere har lavet sammen
med klienter uden at tænke over det som en
særlig metode.

Drifting between worlds I come
Drifting below the Sun.
Knowing I am returning Home
And knowing I have my Chance
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