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Najaarsweekend 2012 (door: Jacomien Ilbrink)
Workshop met Ron Wiener
Ten eerste een herinnering aan het komende najaarsweekend op zaterdag 17 en 18 november a.s. te Biezenmortel met workshop van de
internationaal zeer gewaardeerde sociodramatist Ron Wiener over
‘Verborgen dynamiek in teams en groepen’.
Dit weekend is tot 17 oktober a.s. nog te boeken voor de prijs van
€ 225,= inclusief reguliere consumpties en overnachting. Bij betaling na
17 oktober wordt de prijs € 275,= voor leden en kunnen niet-leden zich
ook opgeven.

De Beukenhof, Biezenmortel

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering vindt plaats op zaterdag 17 november
om 20:00 uur en is ook apart van de workshop te bezoeken. Wel graag
aanmelden!

Aan deze Nieuwsbrief
hebben meegewerkt:
Inspirerende eerste netwerkavond VVP
Jacomien Ilbrink
Nita Wissink
Edith Wegman
Carine Burger

(door: Nita Wissink)
Elkaar ontmoeten

De Stal

Elkaar ontmoeten, samen lekker eten, bijpraten, kennis delen en spelen.
Dat waren de ingrediënten van de eerste succesvolle Netwerkbijeenkomst
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van de Vereniging voor Psychodrama. Deze netwerkbijeenkomst vond
plaats op vrijdag 14 september jl., in een werkelijk prachtige locatie (De
Stal) in Neerijnen. Een nieuw initiatief van de vereniging, waarbij op een
ontspannen en speelse manier de ontwikkeling van het vak van de psychodramaturg centraal stond. En voor deze eerste keer onder de bezielende
(bege)leiding van Bart Spijkerboer en Cécile Osse.
Onder het motto ‘bring your own’ had iedereen iets lekkers te eten en te
drinken meegenomen. Dat leidde tot een gevarieerde en voedzame gezamenlijke maaltijd, waarbij al het nodige werd uitgewisseld over wat een
ieder met psychodrama doet, over nieuwe initiatieven, nieuwe opleidingsgroepen, de goede contacten tussen VVP en NBES, de activiteiten rond het
beroepsprofiel van de psychodramaturg, de nieuwe website-in-wording
van de VVP, etc. Kortom een goede opwarming voor het tweede deel van
de bijeenkomst.
Samenspelen
Die tweede helft van de bijeenkomst stond helemaal in het teken van
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‘samenspelen’ van en met psychodrama. Bart, Marjorie, Roland en Jaco-

Jacomien Ilbrink

mien deelden hun werkwijzen met kleine, betekenisvolle psychodramati-

: voorzitter@vvp.nl

sche oefeningen en we besloten de avond met een improvisatiespel, waarin zomaar toevallig (?) een mooie parallel leek te ontstaan tussen het spel
in het hier en nu en de ontwikkeling van psychodrama in Nederland.
Vervolg
Nieuwsgierig naar het vervolg? Vrijdag 25 januari 2013 is de volgende
netwerkavond in De Stal te Neerijnen.

Auteurs gezocht (door: Edith Wegman en Carine Burger)
Een oproep van de NVGP voor een artikel in het tijdschrift ‘Groepen’
De redactie van GROEPEN, een tijdschrift voor groepsdynamica en groepspsychotherapie, heeft ons benaderd met het verzoek een themanummer
over psychodrama te gaan samenstellen. Wij hebben deze uitnodiging
aangenomen omdat het een mooie kans is om de veelzijdigheid en de
kracht van psychodrama aan anderen kenbaar te maken. Het streven is
een zo gevarieerd mogelijk nummer te maken, waarin het volgende aan
de orde zou kunnen komen:
een korte inleiding
twee theoretische artikelen
twee artikelen met casuïstiek
een column
een bijdrage over effecten van psychodrama voor zover
onderzocht en gerapporteerd
•
boekbesprekingen van recent uitgebrachte literatuur over
psychodrama
•
wat informatie over studiedagen of workshops, dan wel
verslagen van recente studiedagen of workshops over
psychodrama.
Als je zin en tijd hebt om mee te werken aan dit themanummer, of je hebt
er vragen over, neem dan contact op met Edith Wegman of Carine Burger.

•
•
•
•
•

Het is een mooie kans om psychodrama en jezelf voor het voetlicht te
plaatsen.
Dus heb je zin dan horen wij het graag!
edithwegman@planet.nl en cburger@upcmail.nl

Nieuw boek
Recent is er een Engelstalig boek verschenen bij Springer.com over
‘Supervision in Psychodrama’ edited by Jutte Furst, Hannes Krall &
Pierre Fontaine. Met bijdrage van Jan Lap.
Zie onze website voor de inhoudsopgave en kaft: www.vvp.nl
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