
                    

 

Invitation til temadag fredag den 16. april 2021 kl. 9.00 – 16.00 

Snoezel Netværket i Danmark har den store fornøjelse at invitere til en spændende temadag omkring sansestimulation 
og Snoezel/Multi Sensory Environment/Enrichment. 

 

Tema: "Musik i det relationelle omsorgsarbejde - et redskab til regulering, 

rammesætning og en holistisk tilgang” 

Hvordan kan musikterapiens viden og forskning kvalificere og understøtte de grundlæggende principper for Snoezelen? 

På denne dag præsenteres musikterapeutiske teorier, modeller og observationsmetoder, der belyser kvaliteten af en 

relation. Praksiseksempler, hvor musik anvendes som ramme til arousal regulering og til at afdække psykosociale behov, 

illustreret med video. 

Hugo Jensen er cand. mag i musikterapi, er uddannet organist fra konservatoriet og har en pædagogisk 

diplomuddannelse i psykologi. Han har gennem flere år arbejdet som musikterapeut på hospice og i demensomsorgen. 

Han har som underviser, foredragsholder og forfatter formidlet om musik som og i eksistentiel og åndelig omsorg. 

Hugo Jensen er kendt fra Snoezel Konsulentuddannelsen som en underviser, der er videnskabeligt velfunderet og kobler 

denne viden på praksiserfaring i den relationelle indsats. Han knytter kunst og musik sammen i forhold til beskrivelse af 

sammenhængen mellem musik, sanserne og relationer. Hugo er optaget af den nonverbale kommunikation, hvor 

musikken er et middel og fællesnævner i forhold til Snoezel og ikke mindst i forhold til arousal regulering. 

Sted: On line – link tilsendes på tilmeldingsmailen 1-2 dage forinden 

Program:  
9.00-9.30 Indregistrering – sørge for at være klar med kaffe og brød 
9.30-10.00 Oplæg om Snoezel Konsulent Uddannelsen 
10.00-12.00 Oplæg ved Hugo Jensen 
12.00-13.00 Frokostpause 
13.00 -15.00 Fortsat oplæg ved Hugo Jensen 
15.00-16.00 Årsmøde i Snoezel Netværket (generalforsamling). Husk tilmelding for at få link til deltagelse online. 
 
Deltagerpris eksl moms online ZOOM:   Kr. 1.175,- (Kr. 850,- for medlemmer af Snoezel Netværket) 
 
Grundet de usikre udsigter om Coronarestriktioner er temadagen ændret til online temadag.  
 
Tilmelding: www.snoezelnet.dk   - sidste tilmeldingsfrist den 8. april 2021 - først til mølle-princippet.  
OBS max. 3 deltagere pr. institutionsmedlemsskab.  
Tilmelding bindende efter den 10. marts 2021. Ved tilmelding inden 1. marts 2021 gives 20% rabat. 
Der forbeholdes ret til aflysning, hvis min. deltagelse ikke opnås. 
 

Arrangør: Snoezel Netværket. Ved spørgsmål kontakt: marian@brondby.dk 
 

http://www.snoezelnet.dk/
mailto:marian@brondby.dk

