
 

 

 

Torek, 26. november 2019, 9.00-17.00 

Inštitut Koll za glasbeno terapijo in supervizijo 

Srebotje 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 

 

 

Vabljeni ste vsi, ki se srečujete s starejšimi ljudmi,  
še posebej z osebami z demenco ali starostno depresijo, v domači oskrbi ali v Domu, 

kot socialni delavci, terapevtsko, medicinsko ali oskrbovalno osebje ter svojci. 
Predstavili bomo pomen glasbe ter možnosti uporabe nekaterih glasbenih 

elementov pri delu s starostniki – teoretično, izkustveno in skozi študije primera. 
 

PRIJAVA IN PLAČILO 
 
Cena seminarja je 90€ (60€ za redne študente, brezposelne osebe)  

Rok za prijavo je 20. 11. 2019  

Več informacij na: www.institutknoll.eu 
 
 

Strokovni dan 

»Glasba v življenju starostnikov« 

http://www.institutknoll.eu/


PROGRAM 

9.00-9.15 Uvod 

9.15-10.00 Predavanje: Glasba v življenju starostnikov 

10.00-10.45 Izkustveno delo 

- odmor za kavo –  

11.00-12.30 Študije primera: Glasbena terapija z osebami z demenco 

- odmor za kosilo – 

14.00-15.00 Izkustveno delo 

15.00-16.00 Prenos pridobljenega znanja in izkušenj v lastno prakso 

16.15-17.00 Razprava in zaključna evalvacija 

 
IZVAJALKI 

CLAUDIA BAJS je dipl. glasbena terapevtka in magistra supervizije, oseb. in org. 

svetovanja. Rojena v Nemčiji deluje od leta 2006 v Sloveniji. Je soustanoviteljica 

Inštituta Knoll in redna predavateljica v izobraževanju glasbenih terapevtov. 

Ima dolgoletne izkušnje pri delu z otroki, mladostniki in odraslimi osebami z 

motnjami v duševnem razvoju. Trenutno dela na oddelku za psihiatrijo in 

psihoterapijo na kliniki Barmherzige Brüder Graz v Avstriji.  

ŠPELA LOTI KNOLL je akademska oboistka in prof.oboe; mag. glasbene terapije, 

ima več kot dvajsetletno prakso poučevanja individualnega in skupinskega 

pouka na glasbeni šoli. Poleg poučevanja glasbe že petnajst let deluje kot 

glasbena terapevtka z otroki in mladostniki z motnjo v duševnem razvoju, z 

otroki in odraslimi s travmatičnimi izkušnjami ter z mladostniki iz vzgojnih 

zavodov.  Je direktorica Inštituta Knoll in vodja prvega študija glasbene terapije 

v Sloveniji. 

 

Za prijavo pošljete izpolnjeno prijavnico na naslov inštituta in poravnajte kotizacijo. Vse podatke za 

plačilo najdete na prijavnici. Več informacij na: www.institutknoll.eu 

 

 

ORGANIZACIJA 
Inštitut Knoll za glasbeno terapijo in supervizijo 

Srebotje 1, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah 
Email: institutknoll@yahoo.com  

 

http://www.institutknoll.eu/
mailto:institutknoll@yahoo.com

