
Dansk Psykodrama Selskab 
 

Workshop med Eduardo Verdu 
27. oktober 2016 

Morenos filosofi og metode gennem handling og selvoplevelse 
- Introduktion til psykodrama som metode 

Målgruppe: psykologistuderende 
 
Psykodrama er en gruppeterapi-metode, udviklet i 1920 af østrigeren Jacob Levy Moreno, 
psykiater, filosof, forfatter og teatermand. Metoden er i dag anerkendt og benyttet over store dele 
af verden og har været praktiseret i Danmark siden 1970’erne. Filosofien bag psykodrama bygger 
på et helhedssyn på mennesket og lægger stor vægt på vores medfødte kreativitet og spontanitet. 
Metoden er ressourceorienteret og den anvendes indenfor terapi, supervision, leder- og 
organisationsudvikling, undervisning og teater. ”Psykodrama” kommer fra det græske ”Psyke” og 
”drama” og kan oversættes med "sjælen i handling”. Psykodrama-metoden skiller sig ud fra andre 
metoder ved at basere indsigt på handling. I psykodrama kan du konkret udforske dine ressourcer 
og muligheder. Gennem dramatisering og gruppedynamik oplever du dig selv, din verden af 
følelser, tanker og sanser. Du lærer bl.a. hvordan dine adfærdsmønstre påvirker dig selv og dine 
omgivelser. Du får mulighed for at se din verden med nye øjne og blive mindre bange for 
forandring. Eduardo vil præsentere jer for Morenos grundlæggende teori og metode gennem 
korte teoretiske præsentationer som I bagefter kan opleve i praksis og mærke på egen krop.  
 
Eduardo Verdu er 3. generations psykodramatiker. Eduardo evner det klassiske psykodrama 
(Moreno) og er samtidig en fornyer inden for feltet. Han arbejder på én gang empatisk, dynamisk, 
kreativt og vel-struktureret med stor respekt for vigtigheden af rammerne og etikken i det 
terapeutiske arbejde. Eduardo har været gæst i Dansk Psykodrama Selskab flere gange med stor 
succes og tilslutning, så meld dig hurtigt til! (max 15 deltagere. Optages efter ”først til mølle 
princippet”).  
Eduardo er T.E.P i psykodrama, leder og hovedpsykodramalærer på Moreno Instituttet i Norge og  
master i systemisk familieterapi. Han holder psykodramaworkshops i hele Europa 

 
Tid og sted: Torsdag den 27./10. 2016 fra 10-17 i Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 
2100 Kbh Ø. 
 
Tilmelding sker ved at sende en mail til vores formand, Inge Østergaard: ih@margrethehaabs-
psykologen.dk og indbetale til Dansk Psykodrama Selskab: 0400-4012612325 i Lån & Spar Bank 
senest 01.10.16  
 
Pris inkl. frokost, kaffe/the/kage: 150 kr. Ved indmeldelse i Dansk Psykodrama Selskab 
(medlemsskab: 150,00 kr.) er workshoppen gratis. 
 

Sprog: Eduardo taler et letforståeligt norsk 
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