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Riksföreningen PsykoterapiCentrum
inbjuder till vårkonferens 2013
fredag 12 april i Stockholm

Den lidelsefulla människan
– lidande, passion och lust i vår tid

Lokal: Ersta konferens, Erstagatan 1K, Stockholm 
Tid: Fredag 12 april 2013, kl 9:30–17:00
Avgift: RPC-medlemmar 1 150 kr, icke-medlemmar 1 550 kr. För- och eftermiddagsfika   
samt lunch ingår i priset. Anmälan: Medlemmar (+gäst) via hemsidans ”Mina sidor”. 
Andra via betalning till pg 85 06 20-6, ange ”Vårkonferensen”, namn, adress och e-
postadress. Anmälan är bindande och bekräftas. 
Sista anmälningsdag: 1 april 2013.

Märta Tikkanen är flerfaldigt prisbelönt författare, vars författarskap är engagerat och rör sig mitt i samtiden 
och har vid flera tillfällen skapat debatt. Hennes böcker handlar till stor del om det svåra samlivet mellan man 
och kvinna och hon har alltid en utsatt, men stark kvinna i centrum för sina berättelser. 1975 ställde hon 
könsrollsdebatten på sin spets när hon utkom med Män kan inte våldtas. Hennes senaste roman, Emma & 
Uno. Visst var det kärlek, handlar om hennes morföräldrar – och kärlekens pris. 

Peter Jansson är leg psykoterapeut, privatpraktiserande psykoanalytiker och handledare i olika sammanhang 
i Göteborg. Han är även doktorand på Filosofiska institutionen samt undervisar på psykologprogrammet på 
Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Han har skrivit ett flertal artiklar i olika tidskrifter och 
skriver just nu på en roman om den italienske målaren Caravaggio.

Vi träffas på Ersta konferens kl 9:30, för välkomstkaffe. På förmiddagen, 10:00–12:00, föreläser Märta 
Tikkanen. Från 12:00 tar Peter Jansson vid, fram till kl 15:30, med avbrott för lunch 13:00–14:00. Efter fi-
kapaus deltar de båda, tillsammans med RPC:s ordförande Lance Cederström, i en paneldiskussion där även 
publiken inbjuds att delta. Avslut kl 17:00.

På kvällen, från kl 18:00, anordnas en mingelfest med god buffé och dricka, i RPC:s lokaler. Pris 250:- kr. 
Medlem anmäler via ”Mina sidor”, andra via inbetalning till pg 85 06 20-6, ange ”Festen”.
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