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Lubomír Holzer patří mezi přední české muzikoterapeuty s mezinárodní 
působností. V oboru muzikoterapie aktivně praktikuje více než dvacet 
roků. Kořeny jeho muzikoterapeutické praxe však sahají až do roku 1983. 
Je nestorem české muzikoterapie, špičkovým celostním 
muzikoterapeutem, speciálním pedagogem, profesionálním umělcem 
(hudebník, zpěvák, herec, skladatel, režisér, textař, libretista etc.) 
odborným garantem, lektorem a supervizorem muzikoterapie, učitelem, 
organizátorem a jejím neúnavným propagátorem. Je členem rady 
CZMTA – Muzikoterapeutické asociace České republiky a od února 2014 
také profesním členem CZMTA. Je autorem a hybatelem původní „LH“ 
muzikoterapeutické metody (CMLH), spadající plně do oblasti celostní 
muzikoterapie. Řečenou tzv. „CMLH Metodu“ celostní muzikoterapie 
dále rozvíjí, provádí, učí a šíří všude, kde ho můžete potkat, ovšem i tam, 
kde zrovna není. Od roku 2003 vyučuje zmíněnou LH metodu na 
Univerzitě Palackého v Olomouci. Má dlouhodobou praxi jako 
muzikoterapeut v DOZP Benjamin Petřvald, v DZP Kunovice – Na 
Bělince, v Dětském domově se školou, středisku výchovné péče 
v Chrudimi, v Credu v Olomouci. Na podzim roku 2013 zahájil spolupráci s 
Novorozeneckým oddělením Fakultní nemocnice Olomouc. Na poli 
muzikoterapie působí v ČR, v Polsku a na Slovensku. Ve zmíněných 
zemích se věnuje muzikoterapii, lektorské činnosti, koncertní činnosti se 
svými klienty a koncertuje sólově.  

  
http://muzikoterapie.net/ 
http://www.czmta.cz/ 
 

http://muzikoterapie.net/
http://www.czmta.cz/


 

 

 
ANOTACE WORKSHOPU 

Na přelomu 14. a 15. století prošla evropská hudba bouřlivým vývojem. 
Jeho hlavním smyslem byl přechod od přirozeného k temperovanému 
ladění. Důvody a příčiny jsou známy a dostatečně popsány. Vliv této 
změny při muzikoterapeutickém využití hudby je ovšem zatím patrný a 
vnímatelný jen mlhavě. Přednáška s praktickými ukázkami (k danému 
tématu) vám přinese ucelené informace, včetně objasnění příčiny, proč 
hudba sama neléčí. Podstatou většiny hudebních a akustických jevů 
v muzikoterapii jsou alikvotní tóny. Teorie i praxe alikvotních tónů včetně 
představení hudebních nástrojů umožňujících hrát alikvoty ve slyšitelné 
podobě a další alikvotní techniky budou součástí praktických ukázek 
během přednášky. 
V druhé části přednášky si účastníci vyzkouší muzikoterapeutickou 
prožitkovou aktivní techniku v muzikoterapeutickém orchestru. 
 
 

 


