
hvid støj sceneproduktion & CEBU, 
Center for Psykologisk Behandling til Børn og Unge, inviterer til

GRATIS fagligt arrangement 
om børn og angst

Onsdag d. 27. marts kl. 16.00 – 18.00

Arrangementet henvender sig til lærere og pædagoger, der arbejder med børn i alderen 7-12 år.

Flere børn og unge lider af angst, og tal viser, at op mod 10 procent af alle danske børn og unge har en 
angstlidelse. Angst kan gribe forstyrrende ind i barnets liv og udvikling, og gøre det svært for dem at so-
cialisere og få venner. I 2010 fik BørneTelefonen så mange henvendelser fra angste børn, at de begyndte 
at registrere angst som en selvstændig kategori. I 2011 havde de 823 henvendelser i kategorien, fem år 
senere var der knapt 3000 henvendelser om angst.

Formålet med arrangementet er at give viden og mod til at bryde tabuet i jeres klasser med udgangs-
punkt i scenekunsten og psykologernes arbejde med unge på CEBU, Center for Psykologisk Behandling 
til Børn og Unge.

Program for arrangementet: 

16.00:  Opførsel af den nye forestilling Spil Død vol. 7-12 - om børn og angst

17.15:  Oplæg ved Charlotte Ladefoged, instruktør og leder af hvid støj 

17.30:  Oplæg ved psykologerne Iben Scheel Dalbach fra CEBU

17.45:  Dialog og spørgsmål fra salen

Sted: Bora Bora, Valdemarsgade 1G, 8000 Aarhus C

Tilmelding senest d. 20. marts via book@hvid-stoj.dk eller tlf. 61 71 90 17

Om CEBU, Center for Psykologisk 
Behandling til Børn og Unge:
CEBU er et forsknings- og undervisningscenter 
ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet. CEBU er 
blandt de førende forskningsenheder inden for 
forebyggelse og behandling af børn og unge med 
angstlidelser. 

Om hvid støj sceneproduktion:
hvid støj sceneproduktion er et turnerende århu-
siansk projektteater med drift fra Statens Kunst-
fond. Til marts har forestillingen premiere på den 
anden forestilling ud af to om børn, unge og angst. 
Forestillingen vises på Bora Bora i uge 13. Læs 
mere på www.hvid-stoj.dk


