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MUSIK PÅ RECEPT
DEN LEVENDE HJERNE

FRODE NØR CHRISTENSEN

LIVSVÆRDIER

Torsdag den 28. april 2022
Afholdes i:

Arrangeret af:

Bygningen
Ved Anlæget 14B, 7100 Vejle

Dansk Neuropædagogisk Selskab
www.neuropaedagogik.dk

Konferenceprogram
09.00 – 09.30

Ankomst, registrering og kaffe

09.30 – 09.40

Velkomst ved DaNS’ formand Søren Toftebo Jørgensen

09.40 – 11.40

Musik på recept ved Peter Vuust

11.40 – 11.50

Pause

11.50 – 12.30

Personlig beretning om livsværdier ved Frode Nør Christensen

12.30 – 13.15

Frokostbuffet

13.15 – 13.45

Personlig beretning om livsværdier ved Frode Nør Christensen, fortsat

13.45 – 14.30

Få indblik i den levende hjerne og hvordan du kan styrke den hele livet ved Ellen Garde

14.30 – 14.45

Kaffepause

14.45 – 15.30

Få indblik i den levende hjerne og hvordan du kan styrke den hele livet ved Ellen Garde, fortsat

15.30 – 15.45

Afslutning

16.00 – 17.00

Generalforsamling. Endelig dagsorden og revideret regnskab kan hentes på DaNS’ hjemmeside
fra den 14. april.
Alle medlemmer er velkomne!

Musik på recept ved Peter Vuust, MSc, PhD
Har musik en helbredende effekt? Har musik en gavnlig
virkning på vores intelligens, trivsel og mentale sundhed?
I de seneste år har en århundredgammel debat om,
hvordan musik påvirker vores krop og sind, fået fornyet
energi. Det skyldes både nye forskningsresultater fra
hjerneforskere verden over, en stigende anvendelse af
musik i klinisk sammenhæng samt ny viden om sammenhængen mellem musik og intelligens.
Peter Vuust, MSc, PhD
Centerleder for grundforskningscentret Music in the Brain og professor
ved Aarhus Universitet og Det jyske
Musikkonservatorium.
Director of the Center for Music in
the Brain (MIB), Prof. in Neuroscience,
Dept. of Clinical Medicine, Aarhus
University, Prof. in Music, the Royal
Academy of Music, Aarhus/Aalborg,
Denmark
Bassist and composer
Phone (+45) 7846 1617,
(+45) 7226 7466,
Mobile (+45) 2711 9471
www.petervuust.dk
www.musicinthebrain.au.dk
http://person.au.dk/pv@pet.auh.dk
http://www.facebook.com/pages/
Peter-Vuust/488121931206847
www.myspace.com/petervuust

Peter Vuust fortæller i dette foredrag bl.a. om Mozarteffekten og giver et overblik over de seneste tyve års
forskning i sammenhængen mellem musik og intelligens,
sundhed og trivsel.
Foredraget præsenterer ny viden om den effekt, som
musik og musikalsk træning har på intelligens, motorik,
smerteopfattelse, sindstilstand og søvn – samt et kritisk,
forskningsbaseret perspektiv på anvendelsen af musik i
en klinisk sammenhæng: På hvilke områder har musikken
en reel virkning, og hvor god er evidensen?

Personlig beretning om livsværdier
ved Frode Nør Christensen, forhenværende minister
Frode Nør Christensen er en dansk politiker, der var folketingsmedlem fra 1981 til 1991 for Centrum-Demokraterne,
hvor han havde flere ministerposter. Han var formand for
Folketingets Forsvarsudvalg 1984–86 og gruppeformand
for Centrum-Demokraterne 1984–86.

Frode Nør Christensen

Frode Nør Christensen fortæller om livet før og efter den
hjernehindeblødning, han fik i maj 2015. Han har altid
levet, og lever stadig, et meget aktivt liv – både som
privat og offentlig person. I oplægget vil han have fokus
på processen med at holde fast i sine livsværdier og sine
interesser, også efter hjerneskaden.
Frode Nør Christensen har modtaget undervisning på
CSV Vejle.

Få indblik i den levende hjerne og hvordan du kan
styrke den hele livet ved Ellen Garde, læge, ph.d.
Læge, hjerneforsker og lektor Ellen Garde fra Institut for
Folkesundhedsvidenskab ved Københavns Universitet har
med sin forskning blandt andet vist, at det aldrig er for
sent at gå i gang med at styrke hjernen.
Med moderne teknikker som fx MR-scanning bliver vi
bedre og bedre til at forstå den levende hjerne og til at
se de spor, alder, livsstil og sygdom efterlader.
Ellen Garde, læge, ph.d.
Institut for Folkesundhedsvidenskab
Afdeling for Miljø og Sundhed
Enheden for Medicinsk Psykologi
Københavns Universitet
Øster Farimagsgade 5, bygn. 5, 1. sal
1353 København K
elga@sund.ku.dk

Hjernen er vores personlige dagbog, der afslører, hvordan vi har udviklet og plejet vores hjernenetværk, men
også konsekvenser af sygdom. Foredraget giver med
detaljerede MR-billeder indblik i, hvad synlige forandringer betyder for hjernens funktion.
Foredraget præsenterer også den nyeste viden om
hjernens potentiale og om hvordan hjernen kan styrkes –
hele livet.

Praktiske oplysninger
Dato

Torsdag den 28. april 2022

Tid

9.00–15.45
Derefter generalforsamling i DaNS klokken 16.00 (kun for medlemmer)

Sted

BYGNINGEN
Ved Anlæget 14B
7100 Vejle

Konferencepris

Kr. 1.100,- inkl. moms – for medlemmer af DaNS
Kr. 1.300,- inkl. moms – for ikke-medlemmer.
Priserne er inkl. forplejning og øvrige omkostninger.

Tilmelding

Senest den 28. marts 2022
Tilmelding skal ske elektronisk her:
Ikke-medlemmer https://www.trippus.net/dansikkemedlem2022
Medlemmer
https://www.trippus.net/dansmedlem2022
Tilmeldingen er bindende. I tilfælde af afbud kan en anden deltage.
Oplysninger herom bedes sendt til studiesekretær Helle Littau Nielsen på konference@ucl.dk

Kursusbevis

Der udleveres kursusbevis til deltagerne.

Dansk Neuropædagogisk Selskab
Selskabets formål er at virke til fremme af neuropædagogikken ved bl.a. at:
–

 ære forum for den neuropædagogiske debat indenfor pædagogiske, psykologiske, undervisningsfaglige,
V
sundhedsfaglige og sociale arbejdsområder

–

Formidle udveksling af viden, synspunkter og information

–

Profilere, inspirere og synliggøre den neuropædagogiske indsats

–

Være kontaktorgan til beslægtede fagområder i ind- og udland

–

Arrangere konferencer, fyraftensmøder og skabe betingelser for at netværke

–

Være opmærksom på ny praksisviden og forskning og i kontakt med brugerorganisationer på området
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Selskabet kan som medlemmer optage alle, der inden for det undervisningsfaglige, pædagogiske, psykologiske,
sundhedsfaglige eller sociale område arbejder pædagogisk med personer med erhvervet hjerneskade.
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Dansk Neuropædagogisk Selskab
https://www.neuropaedagogik.dk

