Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi
Norwegian Association for Expressive Arts Therapy
Informasjon fra NFKUT 15.01.2019

Kjære NFKUT-medlemmer,
Vær med på å bidra til å utvide kjennskapen til kunst- og
uttrykksterapi, samt å skape en forening der vi kan gi
hverandre påfyll, inspirasjon og støtte i vårt daglige virke!
I anledning årsmøte 9. mai, har vi en ambisjon om å få
samlet så mange som mulig til et inspirerende treff, der vi
så gjerne vil høre mer om hva medlemmene våre ønsker
og trenger av foreningen vår.
Vi vil også gjennom en workshop etter årsmøte samme
kveld, få fram alle de ressursene og fagområder som
hver enkelt av oss har, slik at vi kan hente inspirasjon og
faglig påfyll fra hverandre.
På den måten kan vi løfte oss fram og ut i verden!!
Den trenger oss!!
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Alle bildene er fra égal teater.

Vi mobiliserer til årsmøte 9.mai!
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Så send gjerne denne linken til noen du kanskje
kunne tenke deg kunne bli medlem:
http://www.nfkut.no/nfkut.no/Bli_medlem.html
eller del siden vår på Facebook
https://www.facebook.com/Anova2014/
Du trenger ikke være utdannet kunst- og uttrykksterapeut for å være støttemedlem og bli med i
fellesskapet :-)
Informasjon om årsmøte
Sted: ègal teater, Munkedamsveien 80A – 0270 Oslo.
Et nydelig og inspirerende sted som passer for
foreningen vår. Les mer her: www.egalteater.no
Tid: Kl.18.00–22.00
Program:
– Årsmøte 2019
– Workshop tema: Hva ønsker vi av KUT – og hvem er vi?
– Enkel mat og hyggelig samvær.
Påmelding senest 1. mai til info@kunst-uttrykksterapi.no
Spørsmål rettes til Tone Ingulstad og Kaline Simensen
info@kunst-uttrykksterapi.no
Husk å betale medlemskontigenten innen 15.2
Vi har nå sendt ut fakturaer – denne kontingenten bidrar til
å støtte opp gode aktiviteter i NFKUT, blant annet et flott
årsmøte hvor vi ønsker å legge planer sammen med medlemmene for fremtidige behov og aktiviteter for foreningen.

La oss leke sammen!

