
 
 

PROGRAM 
 

Terem ELŐTÉR BARNA TEREM PIROS TEREM FEHÉR TEREM ELŐADÓ TEREM 

  MŰHELYEK MŰHELYEK MŰHELYEK ELŐADÁSOK 
8.45- Érkezés, 

regiszt-
ráció 

    

9.20- 
9-45  

Megnyitó --  
információk 

  

10.00-
11.30 

 Jarovinszkij Vera, Páll 
Orsolya: Nőiségünk  
színei 

Brinzanek Zsuzsa, 
Szabó Ágnes:  
Fekete-fehér/ 
igen-nem 

Sarkadi Edit, Held 
Anka: Körforgás-
ban 

 

10.30 -11.30 Bevezetés 
az IKT-ba 
1. Perfalvi-Zobor Tünde: 
Mi az IKT? Általános be-
vezető a módszerről és 
a képzésről  

11.30-
12.00 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

12.00-
13.30 

 Zsiday Kriszta, Hajdu-
Kis Diána: 
SzappanOpera. Fizikai 
Színház 

Salz Gabriella, 
Horváth Doroty-
tya: Fókuszban a 
test és az erőfor-
rások  

2. Pete Nóra: Életfa-
élettánc  
3. Jarovinszkij Vera:  
Születés előtti és szüle-
tés körüli élmények az 
IKT-ban 

13.30-
14.30 

EBÉD-
SZÜNET 

EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET EBÉDSZÜNET 

14.30-
16.00 

 Klein Izabella: Kap- 
Kapcsol-Kapcsolat 

Bagi Andi: Élni 
tudni önmagamal 

Endes Györgyi: 
Játsszunk szexet! 

4. Kiss Tibor Cece, Hal-
mos Gábor, Zsiday 
Kriszta: A bennünk lévő 
alkotó felébresztése  
5. Zsiday Kriszta: Body 
Response 

16.00-
16.30 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

16.30-
18.00 

 Pete Nóra, Kiss Tibor 
Cece: Test. Beszéd. 

Jakobi Nóra, Gre-
gus László:  
Mozgásban a 
mese 

6. Révay Réka: Hagyo-
mány-Lázadás-Szabad 
választás 
7. Szabó Ági, Takács 
Nadett: Bábuk mögé 
bújva... 

18.00-
18.30 

SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET SZÜNET 

18.30-
19.00 

 
 

IKTE születésnap 
és diplomaátadó 
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Terem ELŐTÉR BARNA TEREM PIROS TEREM FEHÉR TEREM ELŐADÓ TEREM 

19.00-
21.00 

 

 

Közös improvizá-
ció élő zenével. 
Zene: Ágoston 
Béla  

 

 

21.00 - 
22.00 

 

 

Buli   

 

MŰHELY ABSZTRAKTOK 

Bagi Andi: Élni tudni önmagammal – 14.30-17.30 h 
Életünkben sokszor bolyongunk... csak úgy... céltalanul. Felismeréseket, kínálkozó utakat, lehetőségek kinyíló 
kapuit várjuk, melyek közelebb visznek önMAGunkhoz, igazi Életfeladatunkhoz. És sokszor nem jönnek. El-
akadtunk. Pedig kezedben a kulcs! Merj mélyedre nézni, magadtól „jól” kérdezni, elengedni, s amikor kell, meg-
ragadni, és bátran döntve: ugrani! Ez a workshop út- és „én”keresőknek szól, sok szabad-meg-mozdulással, 
kreatív alkotással és tibeti hangtálas meditációval. Szeretettel várok minden kutatni vágyó kérdezőt! 

Brinzanek Zsuzsa, Szabó Ágnes: Fekete-Fehér/ Igen-Nem – 10-13 h 
Mi van a két vége között? Annak a kutatására hívunk benneteket, hogyan vannak jelen gondolatainkban, cse-
lekedeteinkben, érzéseinkben, történeteinkben, vágyainkban a végletek. Van-e átjárhatóság, vannak-e fokoza-
tok? Milyen mozdulatokat találsz az „ igen”-ben és a „nem”-ben? Mi történik a színekkel a feketétől a fehérig és 
fordítva? Segítségül hívjuk a szabad táncot, a hangokat, festést, verseket, színjátszást mindezek kifejezésére 
és érzékelésére. Kényelmes ruhában érdemes jönni, ami nem akadályozza a szabad mozgást, és amit nem 
féltesz, ha esetleg festékes lesz. 

Endes Györgyi: Játsszunk Szexet! – 14.30-16 h 
A műhely során a szexualitás különböző aspektusaival játszunk, a behatoló és a befogadó minőségekkel, az 
adással és kapással... Test és Lélek Kapukkal, nyitással-zárással, határokkal, „nem”-ekkel és „igen”-ekkel. Kit 
engedek be, mikor és miért? Meg tudom-e nyitni a Másikat, és ha megnyílik be merek-e lépni... Lehetek-e Ön-
magam?? Tudom-e kérni azt, amit igazán szeretnék, és tudom-e egyáltalán, hogy mit szeretnék?? Jó-e a Má-
siknak vajon, ami Nekem jó...? És egyáltalán, lehet-e Szexet játszani teljesen idegenekkel??? A játékban az 
érzéki energiát is meghívjuk, de alapvetően nem az érzékiség megélése dominál, hanem a téma szégyen és 
tabuk nélküli őszinte és játékos megközelítése, az Önmagunkra való tudatosság, az ezen alapuló partnerek 
közötti őszinte kommunikáció és a játék! 

Jakobi Nóra, Gregus László: Mozgásban a mese – 16.30-18 h  
Műhelyünkön felfedezzük, hogy a bennünk jelen lévő érzések, gondolatok, állapotok mentén megszülető moz-
dulataink éppen most milyen történetté formálódnak, milyen mesehősök alakjaiban jelenhetnek meg, és mi tör-
ténik, ha mindezek életre kelnek, találkoznak egymással egy rövid időre. Olyan országba utazunk, melyben nem 
számít múlt és jövő, csak az éppen jelen levő. 

Jarovinszkij Vera, Páll Orsolya: Nőiségünk színei – 10-11.30 h 
Egy nő. A nő. Te. Hogyan mozdul, mozdul-e? Milyenek a színei, vannak-e? Lány, anya, nagymama, vadmacska, 
feleség, bújós cica, Jean D’Arc, a forradalmár vagy a mártír, felfedező nő, Istennő, boszorka, ősanya, házasz-
szony, papnő, üzletasszony, megóvó, büntető, játékos, primadonna… Ezernyi szín, minőség, szerep a minden-
napokban külön-külön és egyszerre: hogyan is férnek meg egy testben? Vagy éppen túl kevés, egyik sem iga-
zán, valami elveszett, valami nagy hiány van a testedben, lelkedben? Ebben a másfél órában mozgásban, kap-
csolódásban, festésben kutathatod a számodra fontos női minőségeket. Mit üzennek, tanítanak egymásnak 
ezek a Benned élő női részek? Hogyan kommunikálnak egymással és hogyan fejeződnek ki a mozgás színei-
vel? Találkozásra hívunk tükröt tartva egymásnak 

Kiss Tibor Cece, Pete Nóra: Test. Beszéd. – 16.30-18 h 
Műhelyünkön test és szó, mozgás és beszéd lehetséges kapcsolódásaival foglalkozunk. Milyen az, ha a test 
beszél és a szavak mozgatják? Segíti az egyik a másikat vagy épp akadályozza? A kimondott szavak mozgás 
útján jönnek létre, és mozgósítanak. A mozgás értelmet kap vagy értelmet nyer, és szavakra fordítható. Olykor 
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egymásnak ellentmondó szavakra. Használjuk a nap során gyűjtött inspirációkat, asszociálunk, improvizálunk – 
találkozunk. Játékos műhelyünkön szeretettel várjuk a korábbi workshopokon ill. előadásokon kellően elfáradt 
érdeklődőket! Ha zsizseg a fejed az információktól, ha összeakad a nyelved (sőt a kezed-lábad is) a fáradtságtól, 
ha tested-lelked be van már melegedve, át van már mozgatva - itt a helyed! De ha netán csak most csöppentél 
ide, bizonyára akkor is tudunk egymásnak mit mondani! 

Klein Izabella: Kap-Kapcsol-Kapcsolat – 14.30-16 h 
Az intermodális művészetterápia (expressive arts therapy) mind az 5 művészeti ágat használja egymásba fonva, 
értelmezés közbeiktatása nélkül azért, hogy változásokat tudjunk elérni az életünkben, meglepetést tudjunk 
szerezni magunknak. A tapasztalat szerint ezzel a módszerrel az adott pillanat sokféle érzése fókuszálódik, 
közülük kiválasztódnak az éppen akkor legfontosabbak és ezek felerősödnek. Mindannyian ezer szállal kötő-
dünk a világhoz – még ha ez nem is mindig nyilvánvaló. A mai tavaszi napon kapcsolatainkat járjuk – festjük, 
mozogjuk, dúdoljuk, írjuk – körül. A folyamatban a tervek szerint lesz egyéni és páros munka is. 

Salz Gabriella, Horváth Dorottya: Fókuszban a test és az erőforrások – 12-13.30 h 
Ha már ismered a táncterápiát azért, ha nem azért. A műhelyen mozgásba lendülünk, táncolunk örömből, fá-
radságból, netán elkeseredésből. Figyeljük testünk visszajelzéseit, hangolódunk, képet alkotunk önmagunkról, 
ismerkedünk egymással és a módszerrel. Semmilyen táncos előképzettség nem szükséges, csak nyitottság a 
mozgásra, elmozdulásra! 

Sarkadi Edit, Held Anka: Körforgásban – 10-11.30 h  
Mi jut eszedbe a körforgásról? A bolygók keringenek a Naprendszerben – a Föld körül a Hold – az esőből 
patakvíz lesz, a tengercseppből pára, a gyerekek körjátékot játszanak, a dervis forgó táncában összeköti az 
eget és a földet, a levegőt be-, aztán kilélegezzük, vagy amikor a reggel adott mosolyod este visszatér hozzád. 
Családi, baráti, munkahelyi körben létezünk és közben folyamatos mozgásban vagyunk. Ezekben a körökben 
jelen vagyunk, folyamatosan változunk, néha beleszédülünk, újra forogni kezdünk, és mikor megpihenünk, rá-
jövünk, hogy más emberré váltunk. Mozgásfókuszú műhelyünkben lehetőséget adunk megtapasztalni, hogy 
milyen a körben mozdulni, megpihenni, elindulni, a forgást megállítani vagy újrakezdeni. Szeretettel várunk, légy 
része Te is ennek a körnek! 

Zsiday Kriszta, Hajdu-Kis Diána: SzappanOpera Fizikai színház – 12-13.30 h  
A fiúról/lányról, aki tetszik neked, kiderül, hogy ő is a soha nem ismert édesapád gyermeke. Egy eltévedt e-
mailből rájössz, hogy a kollégád, akivel a legnagyobb egyetértésben kávéztok, titokban a pozíciódra pályázik és 
szorgalmasan fúr. A hagyatéki tárgyalás nagy meglepetése, hogy a kedvenc nagypapád, aki soha nem volt 
állatbarát, egy kutyamenhelyre hagyta a vagyonát. Ha te is úgy érzed néha, hogy az életed egy SzappanOpera-
pera-pera, vagy épp ellenkezőleg olyan, mint egy lapos körzeti híradó, gyere és karikírozz velünk a mozdulatok 
nyelvén!A műhely kulcsszavai: lekicsinyítés-kinagyítás, dráma és humor, realitás és karikatúra, test és mozdu-
lat, Kudlik Juli és Alejandro Rodriguez Muchachos. 
 

ELŐADÁS ABSZTRAKTOK 

Jarovinszkij Vera: A születés előtti és születéskörüli élményekkel való munka az IKT-ban – 12.45-13.30 
h 
Az IKT módszerben a test-, és mozgásfókusz nagy lehetőséget kínál a szavak előtti korban zajló események 
feldolgozására és az abban rejlő erőforrásokkal való találkozásra. Az előadásban azt mutatom be, hogy milyen 
keretek között, és milyen eszköztárral dolgozunk egy csoportfolyamatban a fogantatás–születés témájával. Ho-
gyan teremtjük meg a lehetőségét annak, hogy a felkínált folyamatokon és a csoport dinamikai történésein ke-
resztül ezen életszakaszok holisztikusan (testi+érzelmi+transzperszonális) felidézhetővé váljanak. A korrektív, 
gyógyító módon való újraélés valamint a szülés–születés elvontabb, szimbolikusabb szintű megélése hogyan 
válhat a bennünk élő teremtő erő megtapasztalásának forrásává. Az előadásban felvillantok csoporthelyzeteket, 
egyéni terápiában kialakult spontán születés-élményeket, s kitérek a regressziós állapotokkal való munka ne-
hézségeire is. 
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Kiss Tibor Cece, Zsidai Kriszta, Halmos Gábor: A bennünk élő alkotó felébresztése – egy 9 napos, segítő 
szakmáknak tartott nemzetközi program tapasztalatainak megosztása – 14.30-15.15 h 
Az IKTE egy 2 éves európai stratégiai partnerség keretében 4 másik ország 5 szervezetével működik együtt. 
Az Erasmus+ keretében megvalósuló projekt kapcsán a különböző művészetterápiás megközelítések európai 
tapasztalatcseréje a célunk. Ennek során 2015 márciusában önismereti, szakmai önfejlesztő programot tartot-
tunk az IKT módszerével segítő szakmák (zenepedagógus, bohócok, szociális munkás, egyetemi oktató, ifjúsági 
munkások, kutatók, pszichológusok) képviselőinek. Célunk volt, hogy élményt és ismeretet is szerezzenek az 
IKT-s módszerek kapcsán, majd azokat képesek legyenek munkájukban alkalmazni. Az előadás során bemu-
tatjuk egyhetes programunk felépítését, eredményeit, a nemzetközi csapattal szerzett tapasztalatainkat, vala-
mint bepillantást nyújtunk az átélt magasságokba és mélységekbe, a végigkövetett emberi kinyílásokba és fej-
lődési lépésekbe. 

Perfalvi -Zobor Tünde: Mi az IKT? Általános bevezető a módszerről és a képzésről – 10.30-11.30 h 
Az előadás az integrált kifejezés- és táncterápia elméleti hátterét, a terápiás munka mechanizmusát és hatóté-
nyezőit mutatja be. Az előadásban felvázolt elméleteken keresztül ismerhetik meg az érdeklődők a módszer 
sokrétűségében – tánc/mozgás, rajzolás, festés, színházi elemek – rejlő terápiás lehetőségeket és azok műkö-
dését. Az előadás röviden kitér a képzési évek tartalmára, követelményeire is. 

Pete Nóra: Életfa – élettánc – 12-12.45 h 
Az előadás a „fa/életfa” példáján keresztül kívánja bemutatni, hogy miként dolgozik az IKT szimbólumokkal. 
Rövid kultúrtörténeti bevezető után – érintve a „fa”-szimbólum pszichológiában való felhasználását is – arról 
lesz szó, hogyan vihető e szimbólum mozgásba, ill. az IKT multimodalitásának megfelelően, hogyan „dolgozódik 
tovább” a testi élmény más kifejezőeszközökkel (pl. rajzzal, festéssel, írással). Milyen jellegzetes lelki tartalmak 
megélésére, kifejezésére és megdolgozására ad lehetőséget a „fa” jelentésekben rendkívül gazdag szimbó-
luma?  

Révay Réka: Hagyomány – Lázadás – Szabad választás. A serdülőkor témája az IKT csoportokban –
16.30-17.15 
Az önismereti folyamat meghatározó kérdései: Ki is vagyok én? Merre viszem az életem? Mi gátol, és mi támo-
gat a szülői házban tapasztalt minták közül? Ezek a serdülőkori átmeneti időszak, normatív krízis fő kérdései is 
egyben. Tapasztalatom szerint a két éves IKT csoportokban kiemelt jelentősége van a változások szempontjá-
ból a 2. év táborának, amely épp ezeket a témákat veti fel. Az előadás bemutatja főbb folyamatainkat, és kísér-
letet tesz arra, hogy megvilágítsa ezek hatását, a változásban betöltött szerepét. 

Takács Bernadett, Szabó Ágnes: Bábok mögé bújva... Integrált kifejezés és táncterápiás csoport pszi-
chiátriai rehabilitációban – 17.15-18h 
Előadásunkban egy komplex művészetterápiás módszer gyakorlati alkalmazását mutatjuk be. A hatképes tör-
ténet módszere eredetileg színházterápiás módszer, mi azonban bábjátékos változatban, az IKT szemléletéhez 
hangolva alkalmaztuk pszichiátriai betegekkel, zárt csoportos formában. A megszülető történeteknek többféle 
befejezési verzióját eljátszottuk, szem előtt tartva a pozitív kimenetel megjelenését is. A vizuális megjelenítés 
és a mesés-varázsos játék egyszerre nyújtott alkalmat a távolításra és a megoszthatóságra. A bábjáték még 
inkább teret adott egy-egy szerep megformálásának. A bábok mögé bújva könnyebb megnyílni! Lahad kutatásai 
alapján hatféle megküzdési stratégiát talált. Előadásunkban szemléltetni szeretnénk, hogy ezek közül milyen 
stratégiák jelentek meg a munka során, a csoport tagjai mely erősségeikre és gyengeségeikre ismertek rá, és 
milyen képességeiket, készségeiket találták szükségesnek fejleszteni még ahhoz, hogy a hiányzó stratégiák 
kiépítése elkezdődhessen. Az erősségek és a gyengeségek felismerésével, tudatosításával lehetőség nyílhat 
arra, hogy azokra támaszkodva, azokat mozgósítva a személyiség rugalmasabban, hatékonyabban reagálhas-
son a nehézségekre. 

Zsiday Kriszta: Body Response, IKT-s módszertani lehetőségek és igények az európai ifjúsági munká-
ban – 15.15-16h 
Több mint 10 éve dolgozom fiatalokkal nemzetközi projektek keretében. Az IKT-s eszköztárból elemeket és 
vezetői attitűdöt vittem át ifjúsági képzések, cserék, műhelymunkák területére, mely idővel a Body Response 
megközelítés néven lett ismert. Ennek célja az önismeret, önkifejezés fejlesztése, mely alternatívákat nyit meg 
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a társas részvétel, kommunikáció terén és igény alapú aktív részvételt tesz jellemzően lehetővé. Vegyes ösz-
szetételű (kultúra, képesség, háttér, származás), 15-40 fős, 18-30 év közötti csoportokkal dolgoztam, akiknek a 
visszajelzései, élményei hozzájárultak ahhoz, hogy miképp gondolkodom, alkalmazok bizonyos IKT-s módsze-
reket, vagy ezek adaptációit ebben a közegben. Az előadásomban arról fogok beszámolni, hogy miképp jutottam 
el az első a Body Response műhelytől az európai ifjúsági munka módszertárának szomatikus szempontú át-
gondolásáig, kifejezésterápiás eszközökkel való bővítéséhez és a résztvevők érzelmi, fizikai biztonságának új-
ragondolásáig. 
 

Előtér – Babzsákos 10.00-18.00 
Ide jöhetsz ejtőzni, beszélgetni, megosztani az élményeidet, és, ha kérdésed van, itt mindig lesz valaki IKT-s 
tapasztalattal, aki szívesen mesél neked. 
 

Közös improvizáció élő zenével. Zene: Ágoston Béla 19.00 – 21.00 
. 
 
A változtatás lehetőségét fenntartjuk. 
 

Támogatók: 
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