
 

 

 
 
Μουςικοθεραπευτικοί παλμοί 
και μελωδίεσ εμψφχωςησ 
Music Therapy Retreat 2021 

 Ημερομηνύα: Σϊββατο 28 - Κυριακό 29 Αυγούςτου 
 Τοποθεςύα: «Φϊρμα», Ταξιϊρχησ, Χαλκιδικό 

 

Το Music Therapy Retreat 2021 εύναι ϋνα ειδικϊ ςχεδιαςμϋνο διόμερο διακοπών που 

επικεντρώνεται ςτην χαλϊρωςη, την ανανϋωςη, την κοινωνικοπούηςη και την ανακϊλυψη του 

εαυτού με ευχϊριςτουσ τρόπουσ μϋςω τησ μουςικόσ. 

Μετϊ από μύα δύςκολη και ςτρεςογόνα περύοδο, επαναφορτύζουμε τισ ψυχικϋσ μασ «μπαταρύεσ» και 

ενδυναμώνουμε εαυτούσ ςτο πανϋμορφο φυςικό περιβϊλλον τησ Χαλκιδικόσ, ώςτε να 

αντιμετωπύςουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τισ προκλόςεισ του Φθινόπωρου. 

 

 

 



 

 

Πρόγραμμα διημέρου: 
Σϊββατο 28/8/2021 

- 9:00-11:00 Άφιξη ςτον παραδοςιακό ξενώνα «Φϊρμα», τακτοπούηςη ςτα δωμϊτια. 

- 11:00-13:00 Συγκϋντρωςη για γνωριμύα και εμψύχωςη ομϊδασ  

- 13:00-14:00  Συνεδρύα μουςικοθεραπεύασ (Ενεργητικό Μουςικοθεραπεύα / μη-αναφορικόσ αυτοςχεδιαςμόσ) 

- 14:00-15:30 Φαγητό ςτο εςτιατόριο του παραδοςιακού ξενώνα. 

- 15:30-18:00 Ξεκούραςη ςτα δωμϊτια. 

- 18.00-19.30  Συνεδρύα μουςικοθεραπεύασ (Δεκτικό Μουςικοθεραπεύα εμπλουτιςμϋνη με διωτικϊ 

διακροτόματα). 

- 20:00-22:30 Ομαδικό εργαςτόριο μαγειρικόσ και δεύπνο ςτο εςτιατόριο του ξενώνα. 

- 22.30-23:30  Συνεδρύα μουςικοθεραπεύασ («Σκοτεινό Συνεδρύα»). 

- 23:30-00:00 Διωτικϊ διακροτόματα για καλύτερο ύπνο (ατομικϋσ ακροϊςεισ) 

Κυριακό 29/8/2021 

- 8:00-9:00 Βόλτα ςτη φύςη κοντϊ ςτον ξενώνα 

- 9:00-10:00 Πρωινό γεύμα 

- 10:00-11.30  Συνεδρύα μουςικοθεραπεύασ (Δεκτικό Μουςικοθεραπεύα / καθοδηγούμενοσ οραματιςμόσ). 

- 12:00-13:00  Συνεδρύα μουςικοθεραπεύασ (Ενεργητικό Μουςικοθεραπεύα / κλινικόσ αυτοςχεδιαςμόσ) 

- 13:30-15:00 Εμψύχωςη ομϊδασ και κλεύςιμο  

- 15:00-19:00 Φαγητό εύτε ςτο εςτιατόριο του παραδοςιακού ξενώνα, εύτε ςε μια περιοχό παραθαλϊςςια με 

δυνατότητα για μπϊνιο για όποιον το επιθυμεύ.  

- 19:00-20:00 Επιςτροφό ςτην Θεςςαλονύκη.  

Χρειάζονται μουςικέσ γνώςεισ για να κάνει κάποιοσ Μουςικοθεραπεία;  
Κατηγορηματικϊ όχι. Αρκετϋσ φορϋσ μϊλιςτα, η ϋλλειψη 

μουςικών γνώςεων φαύνεται να δύνει πλεονϋκτημα, όςον 

αφορϊ την επύτευξη των θεραπευτικών ςτόχων. 

Επομϋνωσ η μουςικοθεραπεύα απευθύνεται ςε όλουσ, 

ανεξαρτότωσ μουςικών γνώςεων ό τησ προςωπικόσ 

αντύληψησ για την μουςικό τουσ ικανότητα, και δεν εύναι 

απαιτούμενη η γνώςη κϊποιου μουςικού οργϊνου. 

Στο Music Therapy Retreat 2021, θα εύναι διαθϋςιμα 

προςιτϊ μουςικϊ όργανα, τα οπούα μπορούν να παιχτούν εύκολα από τον οποιονδόποτε. Η μουςικό τισ 

περιςςότερεσ φορϋσ εύναι αυτοςχεδιαςτικό ανϊλογα τησ κατϊςταςησ, διϊθεςησ και επιθυμύασ των 

ςυμμετεχόντων, καθώσ και των θεραπευτικών ςτόχων που ϋχουν τεθεύ. Μιασ και το μϋςο ϋκφραςησ εύναι η 

ελεύθερη μουςικό-δημιουργικό δραςτηριότητα, οι ςυνεδρύεσ εκτόσ από τον αυτοςχεδιαςμό, ενδϋχεται να 

περιλαμβϊνουν διαςκευό τραγουδιών, δημιουργύα ςτύχων ό τραγουδιών, μουςικϊ παιχνύδια ό μουςικό 

ακρόαςη και ςυζότηςη, πϊντα με την υποςτόριξη του μουςικοθεραπευτό. 



 

 

Η αξία τησ Μουςικοθεραπείασ και τα οφέλη τησ 
Η μουςικοθεραπεύα χρηςιμοποιεύται μεταξύ ϊλλων για την εξερεύνηςη του εςωτερικού κόςμου του πελϊτη 

και για να δουλϋψει με ςημαντικϊ θϋματα τησ ζωόσ του. Προςφϋρει την ευκαιρύα ςτο ϊτομο να δει μια 

«μεγαλύτερη εικόνα» τησ ζωόσ, ενώ επεξεργϊζεται προςωπικϋσ εμπειρύεσ και ςυνδϋεται με την εςωτερικό 

του ςοφύα. Κατανοώντασ κϊποιοσ τον εαυτό του και τη ζωό του, τον βοηθϊει να ζόςει με μεγαλύτερη 

επύγνωςη. 

Στο Music Therapy Retreat 2021, θα δουλϋψουμε πϊνω ςε μια ςειρϊ θεμϊτων, ανϊλογα πϊντα και με 

τισ ανϊγκεσ των ςυμμετεχόντων. 

Οι προτεινόμενεσ θεραπευτικϋσ παρεμβϊςεισ εύναι 

ςχεδιαςμϋνεσ, ώςτε να ςε ενθαρρύνουν και να ςε 

βοηθόςουν να: 

 Μειώςεισ το ϊγχοσ ςου και να οργανώςεισ τη 
ςκϋψη ςου 

 Ανακαλύψεισ και να επεξεργαςτεύσ βαθύτερα 
ςυναιςθόματα, δυςκολύεσ, ανηςυχύεσ ό 
επιθυμύεσ ςου 

 Εκφρϊςεισ ςυγκινηςιακϋσ εντϊςεισ με 
δημιουργικό τρόπο, ώςτε να τισ αποφορτύςεισ 
και να τισ διαχειριςτεύσ 

 Αξιοποιόςεισ και να εξελύξεισ την ϋμφυτη 
δημιουργικό ςου ικανότητα. 

 Νιώςεισ χαρϊ και ικανοπούηςη, ενιςχύοντασ την αυτοεκτύμηςό ςου και αναβαθμύζοντασ την ποιότητα 
ζωόσ ςου 

 Αναπτύξεισ τισ επικοινωνιακϋσ και κοινωνικϋσ δεξιότητϋσ ςου 

 

Περιεχόμενο εργαςτηρίων διημέρου 
Θεραπευτικοί ςτόχοι και οφζλη 
Μϋςω των θεραπευτικών παρεμβϊςεων που προτεύνουμε, οι ςυμμετϋχοντεσ θα ϋχουν την ευκαιρύα να 

βελτιώςουν και να ενιςχύςουν ςημαντικούσ τομεύσ τησ ζωόσ τουσ, όπωσ: 

 Την επικοινωνύα 
 Τη δημιουργικό ϋκφραςη 
 Την μεύωςη του ϊγχουσ 
 Τη ςυναιςθηματικό ανϊπτυξη και ςτόριξη 
 Την ανϊπτυξη αυτοεκτύμηςησ και πρωτοβουλύασ 
 Την ανϊπτυξη τησ κοινωνικότητασ, ενιςχύοντασ τισ 

επικοινωνιακϋσ ικανότητεσ τουσ, και την δημιουργύα 
υγιών διαπροςωπικών ςχϋςεων 

 Την καλλιϋργεια θεραπευτικού πλαιςύου ςτο οπούο 
θα μπορϋςουν να βιώςουν και να εκφρϊςουν 
ποικύλα ςυναιςθόματα, αναπτύςςοντασ ταυτόχρονα 
μεγαλύτερη ςυναύςθηςη και κατανόηςη του 
ςυναιςθηματικού τουσ κόςμου 

 Τη βελτύωςη τησ ποιότητα τησ ζωόσ τουσ μϋςα από τισ εμπειρύεσ που βιώνουν κατϊ τη διϊρκεια του 
διημϋρου, όπου μαθαύνουν να μοιρϊζονται, να εκφρϊζονται, να δύνουν και να δϋχονται 



 

Σύντομο βιογραφικό μουςικοθεραπευτών 
Ο Ανδρέασ Αςημακόπουλοσ εύναι μουςικοθεραπευτόσ και μουςικόσ παραγωγόσ με master ςτην 

Μουςικοθεραπεύα από το Πανεπιςτόμιο Μακεδονύασ και ςτην Μουςικό Τεχνολογύα από το Πανεπιςτόμιο 

του York. Επύ του παρόντοσ, εκπαιδεύεται ωσ εμψυχωτόσ ομϊδων ςτην μη-κατευθυντικό παρεμβατικότητα. 

Στον τομϋα τησ μουςικοθεραπεύασ ϋχει όδη 3 παρουςιϊςεισ ςε διεθνό ςυνϋδρια του ερευνητικού του ϋργου 

πϊνω ςτισ «Σκοτεινϋσ Συνεδρύεσ» (“Dark Sessions”) και τα Διωτικϊ Διακροτόματα (Binaural Beats), ενώ 

παρϊλληλα ϋχει αςχοληθεύ εκτενώσ ωσ μουςικοθεραπευτόσ με την απεξϊρτηςη από ουςύεσ, την διαχεύριςη 

ϊγχουσ και την βελτύωςη τησ ποιότητασ ζωόσ. 

Η Βαςιλική Τςακιρίδου εύναι μουςικοθεραπεύτρια, απόφοιτοσ του τμόματοσ μουςικών ςπουδών του ΑΠΘ 

και του μεταπτυχιακού προγρϊμματοσ μουςικοθεραπεύασ του ΠΑΜΑΚ. Επύ του παρόντοσ, εκπαιδεύεται 

ςτην ψυχανϊλυςη.  

Έχει παρακολουθόςει πληθώρα ςυνεδριών και ςεμιναρύων μουςικοθεραπεύασ και ψυχολογύασ, ενώ ϋχει 

παρουςιϊςει ςε 2 παγκόςμια ςυνϋδρια. Αυτό τη ςτιγμό, εκτόσ των ϊλλων, εργϊζεται ωσ 

μουςικοθεραπεύτρια ςε κϋντρο διημϋρευςησ και φροντύδασ ατόμων με αυτιςμό ςτη Θεςςαλονύκη. 

Οι δύο μουςικοθεραπευτϋσ πραγματοποιούν ςυνεδρύεσ μουςικοθεραπεύασ ςτον ειδικϊ διαμορφωμϋνο χώρο 

Music Therapy Room (Ολύμπου 46), μετϊ από ςυνεννόηςη. 

 

Υγειονομική αςφάλεια 
Για την αςφϊλεια όλων, εύναι απαραύτητο για την ςυμμετοχό ςασ ϋνα αρνητικό self-test εντόσ 24 ωρών από 

την ϋναρξη του διημϋρου. Παρακαλούμε φροντύςτε, οι αντύςτοιχεσ υπεύθυνεσ δηλώςεισ να αποςταλούν ςτο 

musictherapy@massroomstudio.com πριν από την αναχώρηςό ςασ. 
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Συμμετοχή ςτο Music Therapy Retreat 2021 
Επειδό οι θϋςεισ ςτο Music Therapy Retreat 2021 εύναι περιοριςμϋνεσ, θα τηρηθεύ απόλυτη ςειρϊ 

προτεραιότητασ. Παρακαλούμε φροντύςτε για την ϋγκαιρη κρϊτηςη θϋςησ. 

Το κόςτοσ ςυμμετοχόσ ανϋρχεται ςτα 90€ ανϊ ϊτομο για δύκλινο δωμϊτιο με πρωινό. Στην τιμό 

ςυμπεριλαμβϊνονται όλεσ οι μουςικοθεραπευτικϋσ και λοιπϋσ δραςτηριότητεσ, εκτόσ του μεςημεριανού και 

βραδινού γεύματοσ. 

Για την κρϊτηςη θϋςησ απαιτεύται η κατϊθεςη προκαταβολόσ 20€ ςτον λογαριαςμό (αναφϋρετε ςτην 

αιτιολογύα το ονοματεπώνυμό ςασ): 

GR75 0172 1580 0051 5806 5255 724 (τρϊπεζα Πειραιώσ) 
Σε περύπτωςη ακύρωςησ τησ κρϊτηςησ ό θετικού αποτελϋςματοσ self-test, η προκαταβολό δεν επιςτρϋφεται. 

 
 
 

Σασ περιμζνουμε!  

 

 


