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Musikterapi og musikterapeuter er un-
derlagt mange mere eller mindre underhol-
dende fordomme. Lige fra Den glade van-
drer med guitaren til Flipperen med krystal-
kugler og weekendkurser. I januar bragte
Nordjyske Stiftstidende således 2 mindre ar-
tikler foruden en leder, der handlede om
et kursus for sundhedspersonale udi de ‘al-
ternative’ behandlingsformer. Her blev mu-
sikterapi nævnt – ganske vidst som en af
de mere seriøse sammen med akupunktur –
men. . . ! Efter Dansk Forbund for Musikte-
rapis seriøse arbejde gennem alle årerne, og
efter 25 år med en kandidatuddannelse på
Aalborg Universitet, de sidste 15 år med en
international anerkendt ph.d.-forskerskole,
kunne man jo godt ønske sig, at det gene-
relle informationsniveau om faget var lidt
højere!

Næsten samtidig med smørerierne i Stif-
ten blev alle uddannelser på AAU bedt om
at lave 10 spørgsmål til en quiz, som AAU’s
PR-afdeling lancerer her i foråret under tit-
len ‘Er du rigtig klog’. Da man ikke kan
forvente at andre kan svare på spørgsmål
om musikterapi, inddrog jeg de omtalte for-
domme i mine svarangivelser – så kan man
jo passende teste såvel sin viden som sine
fordomme! Og en quiz skal læseren jo ik-
ke snydes for, så her har du muligheden for
at teste dig selv. (Quiz’en kan i øvrigt bru-
ges som inspiration til indslag til jubilæums-
revyen – se annonce andetsteds i bladet.)

Musikterapi er: 1. en forskningsbaseret

behandlingsform 2. lydtapet i Dagli’ Brugs-
en 3. lydhealing med klangskåle og røgelse

Musikterapeuter anvender musik til at
skabe kontakt til bl.a.: 1. sprogløse klienter
2. forvirrede universitetslærere 3. den indre
svinehund

Uddannelsen til musikterapeut kan ta-
ges på: 1. AAU’s 5-årige kandidatuddannel-
se 2. tre weekendkurser over fire år 3. mu-
sikskolen

Til optagelsesprøven til musikterapiud-
dannelsen skal ansøgeren: 1. spille et forbe-
redt stykke på sit hovedinstrument 2. spil-
le Måneskinssonaten på tuba 3. udtrykke
en smertefuld barndomserindring på bongo-
tromme

Klienter i musikterapi kan forvente: 1.
forskningsbaseret behandling 2. en medicin-
mand i bastskørt 3. to timers afspænding til
Stockhausens 1964 “Mixtur” for orkester, 4
Sinusgeneratorer og 4 Ringmodulatorer

Musikterapeuter er bl.a. ansat på: 1. of-
fentlige behandlingsinstitutioner 2. apote-
ker med speciale i Music Cure 3. private
behandlingshjem for samspilsramte akvari-
efisk

På Aalborg Universitet møder man
musikterapeuter: 1. på den 5-årige kandida-
tuddannelse til musikterapi 2. institut for
anvendt maskinstøj og lydfilosofi 3. i basis-
grupper for klimakteriemakreller

Musikterapiforskningen fokuserer på: 1.
den musikterapeutisk behandlings effekt og
proces 2. forbedring af terapeuters IQ 3.
Mozartkugle-effekten
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Musikterapi anvendes til: 1. udvikling af
klienters potentialer 2. forøgelse af produk-
tiviteten i øko-landbrug 3. forbedring af lyd-
miljøet hos DSB

Kandidater i musikterapi er fortrinsvis
organiserede i: 1. Dansk Magisterforening 2.
3F 3. sig selv

Vind en flaske vin! Send dit svar til
dansk@musikterapi.org senest 1/9 2007.
Mærk mailen med Quiz. Der trækkes lod
blandt de rigtige indsendte svar. Vinderen
annonceres i næste nummer af Dansk Mu-
sikterapi, men får inden da besked direkte
af redaktionen.
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