
                    

Årsmøde fredag den 29. april 2022 kl. 9.00 – 16.00 
Snoezel Netværket i Danmark og Snoezel Fonden inviterer til en spændende temadag med neurolog og 

musiker Peter M. Nielsen og komponist Niels Eje, der deler deres store viden om musik, vibration og 

sansestimulation med relevans for dit arbejde i Snoezelen. 

Tema: "Musik og vibration som medicin” 
Neurolog og musiker Peter M. Nielsen har udviklet en behandling, hvor patienters sensoriske nervesystem 

via musik og bas stimuleres med indtryk i en sådan grad, at smerter reduceres eller helt 

forsvinder.  Han vil fortælle om sin forskning og arbejdet med at kortlægge behandlingens 

effekt, hvor lavfrekvente impulser kombineres med hørbar musik. For at opnå den rigtige effekt 

har det været nødvendigt at komponere, arrangere og producere en helt ny musikform til 

formålet. Peter Michael vil medbringe behandlingsudstyr for at demonstrere oplevelsen og 

behandlingssituationen for patienten. 

Komponist Niels Eje har fokus på, hvorfor og hvordan MusiCure kan anvendes til stimulation 

af sanserne og fremme indre ro og sundhed. I oplægget vil du høre om den bagved liggende 

international forskning, og du vil opleve, hvordan Niels Ejes mangeårige arbejde med 

MusiCure har ført til udvikling af produkter som musik puder, film og eksklusive streaming 

tjenester, som kan anvendes direkte i dit arbejde i Snoezel miljøer. 

Sted: Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart 

Program:  
9.00-9.30 Registrering – kaffe og brød 
9.30-9.40 Velkomst v/ formand Rikke Aggeboe og kort info om Snoezel Konsulent Uddannelsen   

v/ Hanne Holmer 
9.40-11.40 Oplæg ved neurolog og musiker Peter Michael Nielsen: ”Musik og vibration som behandling 

af smerter og depression” 
11.40-13.00 Frokost – inkl. besøg udstillingerne & afprøvning af sansestimulerende redskaber 
13.00 -14.50 Oplæg ved komponist Niels Eje: "MusiCure - musik som medicin" 
14.50-15.15 Kaffepause 
15.15-16.00 Generalforsamling i Snoezel Netværket  
 

Deltagerpris eksl. moms:   
Kr. 1.450,00, - for medlemmer af Snoezel Netværket i Danmark 
(Institutions- og virksomhedsmedlemmer kan sende op til 3 deltagere til denne medlemspris pr. 
medlemskab)  
Kr. 1.900, 00 - for ikke medlemmer 
 

Tilmelder du dig inden den 15. februar 2022, får du 200 kr. rabat. 
Husk at du kan anvende din voucher fra årsmødet 2020! 
 

Tilmeld dig på: www.snoezelnet.dk  (først til mølle-princippet).  

Tilmeldingsfrist senest den 15. marts 2022 – tilmelding er bindende.  
Der forbeholdes ret til aflysning, hvis minimum af antal ikke opnås. 
 

Arrangør: Snoezel Fonden. Ved spørgsmål kontakt: Bogholder@snoezelnet.dk 
Sundhedsstyrelsens vejledning vedr. Corona følges. https://comwell.com/coronavirus 
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