
 
 

TRE SUPERVISIONS- og INSPIRATIONSWEEKEND  

for TRE-providers 

18. – 19. APRIL 2020 

 
Weekenden byder på opdatering af teori og praksis, erfaringsdeling og supervision af klient- gruppesessioner.  

Vi tager primært udgangspunkt i, hvad gruppen har brug for at stille skarpt på, af såvel teoretisk som praktisk karakter. 
Nedenstående program vil blive tilpasset derefter.  

Dagene er kvalificerende, hvis du vil være advanced provider. 

Vi opfordrer dig til at medbringe en USB nøgle med optagelser af udpluk af en session (individuel eller gruppe), som du 
kunne tænke dig at få supervision på. Vi bestræber os på at nå så mange som muligt.  

Du bedes medbringe  yogamåtte eller lign. og gerne et lille tæppe. Sig til, hvis det er et problem, så finder vi en løsning. 

Undervisere: Ole Ry, TRE træner, Colette Markus, TRE træner 

Tid:  Lørdag 18/4 kl. 10.00 – 18.00 og søndag 19/4. kl. 9.00 – 16.00 

Lørdag aften vil der være fællesspisning og hygge 

STED: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Næsby, Odense N  

PRIS: 2.000 kr og 1.800 hvis du ikke ønsker at deltage i middagen lørdag. Prisen inkluderer kaffe/te og 
frokostsandwich begge dage 
 

TILMELDING: Senest 1. april til Colette Markus: colette@markus.dk eller Ole Ry: ole@holoworld.dk. Husk at meddele om 
du vil deltage i middagen lørdag aften. Tilmeldingen er gældende når du har overført pengene til reg. 5470 
konto 2018377 (skriv venligst ”Supervision + dit navn”). Har du spørgsmål, ring gerne til Colette på 
21265257. 

 

 

   
I 2008 holdt David Berceli en workshop for 50 mennesker i Galleri Galschiøt  

 

SE PROGRAM PÅ NÆSTE SIDE 

mailto:colette@markus.dk


PROGRAM: 

 

Lørdag kl. 9.30 – 18.00  Derefter fælles spisning og hygge. 

 

Kl. 9.30 – 10.00 Kaffe/te  

Kl. 10.00 – 12.30 Supervision 

Hvad har du brug for der bliver fokuseret på? Evt. supervision af medbragte 

videooptagelser af klient og gruppearbejde. 

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost.  

Kl. 13.30 – 15.00 Supervision fortsat. 

Kl. 15.00 – 15.30 kaffepause  

Kl. 15.30 – 16.30 Oplæg v/Jens Galschiøt, som vil fortælle om, hvordan han transformerer egne traumer til 

kunst og hvordan han bruger sin kunst i områder, hvor stor befolkningsgrupper er 

traumatiserede. Galleri Galschiøt er blevet en byens store seværdigheder. 

Kl. 16.30 – 18.00 Supervision i mindre grupper. 

Kl. 18.30 – ca. 21 Fælles spisning og hygge for de, der har meldt sig til. 

 

Søndag kl. 9.00 – 16.00 

Kl. 9.00 – 10.00 Networking. Flere har efterlyst et overblik over TRE providere i Danmark, så de får mulighed 

for at danne gruppe med providere, som enten bor i nærheden eller har samme faglige 

interesse. Denne proces vil vi facilitere. 

Kl. 10.00 – 12.00 Supervision  

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 13.00 – 15.30 Supervision incl. kaffepause. 

Kl. 16.00   Afslutning 

 

Vi gør opmærksom på, at Odense er centralt placeret på Danmarkskortet, og man nemt og billigt kan komme dertil med 

DSB Orange, hvis du bestiller tidligt. Galleriet ligger ca 4 km fra stationen. 

Vi vil også være behjælpelig med at finde overnatningsmuligheder, hvis du har brug for det. Bl.a. ligger Næsbylund kro, tlf. 

6618 0039, i gåafstand fra Galleriet (hvis du nævner arrangement i Galleri Galschiøt, giver de rabat).   

De bedste hilsner fra  

Ole Ry og Colette Markus 

www.tre-academy.com 

 

            

http://www.tre-academy.com/?fbclid=IwAR0CzwT1BHhpvWninXSaKq-jD8cs8xOuPIz6lZ-u_ti6A2D0wvfLq1HabI0

