
Mere glæde og overskud 
til psykisk sårbare 

3 workshopdage á 2-3 timer 
En workshop for psykisk sårbare og deres 
medarbejdere.  Oplev, hvordan skabende 
billedarbejde kan gøre en forskel i hverdagen.  

Der kræves ingen 
kunstneriske forudsætninger

Referencer

Helle Larsen, daglig leder på “Milepælen”, 
Østerbro i København:
“Jeg vil takke dig for 3 skønne kursusdage. 
Jeg har nydt at se brugerne komme ud af krea med 
lysende øjne og nyt liv vakt. 
Du har ramt niveau hos alle og givet en saltvands-
indsprøjtning til vores følsomme kunstnere. 
Du er alle pengene værd!”

Anonym, bruger på “Milepælen”:
“Øvelsen gav mig indre ro, jeg kom væk fra hverdagen. 
Alle øvelser gav mig indre ro i den sidste ende, selv om 
jeg var bange for nogen af dem i starten. 
Jeg havde slet ikke angst”.

Kontakt mig 
uforpligtende og 
hør nærmere

Rivo
v/Rikke Volf
Humlebækgade 28, 3. tv.
2200 København N.

tlf. 60 67 10 62
www.rivo.dk
rivo@rivo.dk
facebook: Rikke Rivo

CVR. 25011066
Bank: 9682 - 0000330094

aMBassadØR fOR 
HØjRE HjERNEHalVdEl

K R E at i V  s tØt t E  i  H V E R dag E N



Priser og vilkår
Pris v. max 8 deltagere
- indenfor Københavnsområdet 

A. Ren workshop 
i står selv for materialerne         3500 kr.+moms
B. Workshop incl. alle basis-materialer 
og afdækning.                                4500 kr.+moms 

Workshoppen foregår hos jer.  Udenfor Københavns-
området aftales evt. transport-tillæg.

Workshoppen etableres i samarbejde med jer som 
værested/institution og gerne sammen med en 
kreativ medarbejder, som efterfølgende kan have 
glæde af værktøjerne i det daglige arbejde.

det er en god ide at planlægge  workshoppen i god 
tid, så medarbejderen kan virke som ambassadør for 
projektet og få deltagerne til at føle sig trygge inden 
start.

Tidsramme
3 dage à 2-3 timer, 
fx 3 formiddage 
fordelt over 2-3 uger.

Antal deltagere
6-7 psykisk sårbare 
samt 1-2 medar-
bejdere, altså max 
8 personer ialt.

Materialer
a3 papir, oliekridt, 
akrylmaling og 
malepapir/lærred, fx. 60x80 cm.

Billedarbejde kan...

•	 være en ventil for følelser 
•	 hjælpe med at få øje på ressourcer
•	 bruges til at forstå sin livssituation bedre 

Deltagerne kommer til at opleve, hvilken forskel 
billedarbejde på helt simpelt niveau kan gøre i  
hverdagen. 

De 3 workshop-dage er som en 
saltvandsindsprøjtning, der kan have 
virkning i lang tid efter selve forløbet.

Indhold
jeg har øvelser på lager til mange typer deltagere 
og behov, så de 3 dage kan tilrettelægges efter 
jeres ønsker. Varigheden - om det er 2 eller 3 timer 
ad gangen afhænger af deltagernes “dagsform” og 
evne til at holde koncentration. 
Nedenstående er derfor vejledende.

Dag 1
Billeder som ventil for følelser. Billeder som 
isbryder for den personlige fortælling. 
flow. Oliekridt.

Dag 2
En let guidning med lukkede eller åbne øjne 
bringer deltagerne tilbage til en livssituation med 
ressourcer. Erindringen om en tidligere tryghed 
kan påvirke nutiden positivt.  
akrylmaleri på papir eller lærred.

Dag 3
Udgangspunkt i kroppen. arbejde med rytme 
og musik. akryl og oliekridt sammen. 
inspiration til at komme videre selv.

Om Rikke Rivo

 

CV
90-95 Danmarks Designskole 
institut for Visuel Kommunikation. 

93-94 Kunstakademiet i Warszawa

07-12 Kurser i kunstterapi v/anne-grethe 
Kousgaard, Vibeke skov og Rüdiger Mövens.

03-09 Psykoterapeutisk Institut 4 årig diplom-
uddannelse i oplevelsesorienteret psykoterapi

08-14 Billedkunst-undervisning i bl.a.
socialpsykiatrien: fountainhouse, Mammamia 
Nabo skolen, Netværkstedet thorvaldsen, siNd m.fl.

13 Hyldest til Højre hjernehalvdel, foredrag

10-14 Maleri og selvudvikling , 
Workshops i eget regi, i København og Holbæk.

14 Krusedulle udvikles, afholdes i Milepælen

”Jeg kalder mig 
Ambassadør for Højre 
Hjernehalvdel, fordi vi 
bliver mere hele menne-
sker af at være i kontakt 
med følelser og kreativitet, 
som bor i højre side af 
hjernekassen.
Billedarbejde kan bygge 
bro mellem vores indre 
og ydre verden.”


