
 

 

 

Dansk Psykodrama Selskab 
 

FAMILIEOPSTILLING I PSYKODRAMA 

Workshop med Lone Paavig d. 8.-9. okt. 2014 kl.9.30-16.30 

 

INDHOLD 

På workshoppen vil Lone Paavig demonstrere familieopstillingens teori og praksis, 

sådan som hun har lært det af Zerka T. Moreno, på J. L. Morenos oprindelige runde 

psykodramascene i U.S.A. 

I metoden opstiller hovedpersonen sin familie på scenen ved hjælp af gruppens 

deltagere. Opstillingen giver hurtigt et visuelt overblik over familiemedlemmernes 

indbyrdes relationer set ud fra hovedpersonen optik. En opstilling kan danne 

udgangspunkt for at undersøge, afklare og bearbejde skjulte bindinger, mønstre og 

ressourcer i familien.  

 

FORM 

På workshoppen vil enkelte deltagere få mulighed for at være hovedperson og lave en  

hel familieopstilling ud fra psykodramaets 3 klassiske faser. Opstillingen afsluttes 

med en fjerde fase, hvor processen trækkes op og teori forbindes med praksis. 

Herudover vil deltageren i superviseret gruppearbejde få mulighed for at afprøve 

nogle af de demonstrerede metoder, der anvendes i familieopstilling: opstilling, 

placeringsskift, proces med lyd, ord eller korte sætninger, kropslig konkretisering, 

bevægelse og rolleskift samt brug af ønskeopstillingen. 
 

MÅLGRUPPE 

Personer uden kendskab til psykodrama, der gerne vil præsenteres for et specielt, 

afgrænset område af psykodramaterapi, samt personer der allerede arbejder med 

psykodrama og gerne vil have ny inspiration.   

 

UNDERVISER 

Aut. cand.psych. Lone M. Paavig speciale i systemisk familieterapi. 

Uddannet i psykodrama i England, Tyskland, Holland og USA med Zerka Moreno 

som primære lærer og supervisor. Stifter af Dansk Center for Psykodrama, hvor hun i 

snart 20 år har uddannet Integreret Psykodramaledere og Integreret 

Psykodramaterapeuter i J.L. Morenos klassiske psykodrama samt i Integrativ 

Psykodrama.  

 

STED: Dansk Psykolog Forening, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. 

PRIS: 1500 kr. For studerende 1250 kr. og for ikke-medlemmer 1800 kr. Optagelse 

efter ”først til mølle” princippet. Spørgsmål rettes til Lisbeth B. Hendil på mail: 

br@msen2.dk  

BETALING: Lån og Spar Bank Regnr: 0400 Kontonr: 4012612325 senest 1/9-14. 
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