KUNST | KULTUR | HELSE 2007

– kan ulike fagfelt møtes uten å kollidere?
Bergen, 23. – 24. april 2007
RADISSON SAS ROYAL HOTEL BRYGGEN

«Kunst handler på mange måter
om å se noe på nytt, om ikke å ta
ting for gitt. Det kan komme godt
med i mange av livets situasjoner»
Hilde Skjeggestad, bildekunstner
Det uforutsigbare og umålbare
er en del av kunstens karakter
– slik livet selv er uforutsigbart
og uten måleenheter for
opplevde følelser og erfaringer
med lykke, sorg, angst,
depresjon, kjærlighet og glede.
Opptrappingsplanen for
psykisk helse refererer til
et helt menneske som et
menneske med kropp,
sjel og ånd.
Vi mener at kunst og kultur
er viktig for å bli et helt
menneske. Hvis vi velger å

omsette det i praksis – er vi da
pliktige til å tilrettelegge slik at
alle får mulighet til å «sprenge
grenser», ved å utfordre seg
selv innen kunstneriske
uttykk eller ved deltakelse i
kulturelle samspill? Kunst og
kultur for alle – eller for noen?
Tilrettelegging av kunst og
kulturaktiviteter for folk med
dårlig helse? Tja, si det – er det
noe for kulturbyråkratiet?
Hva med et «stk» kunstner
– kan offentlige helsetjenester
se for seg nytteverdien av en
kunstners hode – for ikke å
snakke om en kunstners virke?
Kunst og kulturtilbudets
mangfold bør komme
alle til gode – ikke bare
de såkalte «friske» med
«normalitetshatten» på.
Det å få vise egne evner er
inspirerende og øker lysten til
videre kreativ utfoldelse.

Men hvordan gjør vi dette i
praksis? De store vyene kontra
den lille virkeligheten?
Jo – vi deler av våre og andres
erfaringer, opplevelser og
innsikt – ta imot!
Velkommen til konferanse!
Målgruppe: Konferansen
retter seg mot alle modige
nysgjerrige sjeler som arbeider
innen offentlig eller privat
sektor innen kunst og kultur,
helse og omsorg, psykisk
helsevern, kreftbehandling,
kurativ medisin,
kommunehelsetjeneste,
speialisthelsetjeneste,distrikts
psykiatriske sentre, universitet
eller høgskole og som tør
å reise inn i ikke helt kjent
faglig farvann – for å utforske
nytt land innen menneskers
erfaringskunnskap.

«Når noe blir uttrykt, kan det
bli delt. Og det åpner for nye
forandringer»

PS: Vi har redningsvester.
Jobber du ikke innen noen av
disse områdene? Ingen fare - vi
har redningsvester til dere og …

Finn Skårderud, psykiater

Konferansen støttes av GC Rieber Fondene

MANDAG, 23. APRIL

Kan man male en lyd, kan
man ta på en tanke? Kan ulike
fagfelt møtes uten å kollidere?
Tør vi søke nye inntrykk,
navigere annerledes, hva med
å utforske nytt land, en reise
inn i ukjent faglig farvann?
Kunne det være noe?

09.00 – 10.00

Registrering
Posterutstilling
Kaffe/te

10.00 – 10.30

Velkommen til KUNST |
KULTUR | HELSE 2007
v/ konferanseleder Jan Bølstad
Kunst og kultur – drivkraft
for samfunnsutviklingen?
v/ byråd for finans, kultur og
næring Henning Warloe,
Bergen kommune

10.30 – 11.00

Hva om fantasi og undring
var like viktig som idrett?!!
Om hvordan man kan skape
ny kultur og se uanede
muligheter med enkle midler
– for en hel verden!
v/ fantasiminister HC Medlien,
fristaten Lucky Næroset
www.lucky-naeroset.net

 unst, kultur og psykisk
K
helse i lokalsamfunnene.
Samarbeidsprosjekter med
overføringsverdi
v/ dr. art. og prosjektleder
Margunn Skjei Knudsen, FOLK2
www.folk2.no

12.15 – 13.15 Lunsj
		

13.15 – 14.15

«Trøste og bære, en cabaret
om galskap i bevegelse»
v/ høgskolelektor Wigdis H.
Sæther, Høgskolen i Sør-Trøndelag

14.15 – 15.00

Hvordan og hvorfor benytte
teaterinstruktører og
profesjonelle arbeidsmetoder
i norsk helsevesen? Eksempler
fra psykisk helsevern
v/ teaterinstruktør Eduard Myska,
Aker universitetssykehus,
Alna DPS
		

15.00 – 15.30

Kaffe/te
Posterutstilling

15.30 – 16.30

Kreative sykehus, musikkterapi og kultur. Et interregionalt IIIA-prosjekt
i samarbeid med Sykehuset
Østfold og NU-sjukvården
i Sverige
v/ prosjektleder Arne Brunvoll,
Sykehuset Østfold HF,
verksamhetschef, leg läk.
Åsa Brantervik og prosjektleder
Gunda Svedung , NU-sjukvården

16.30 – 17.00

Erfaringer med kunst –
kultur og ablegøyer. Sykehusklovnene har kommet!
v/ Siv Øvsthus og Åse Grøan,
Haukeland universitetssykehus HF

19.00 – 20.30

Filmvisning for spesielt
interesserte. Ulike kortfilmer
produsert innen feltet kunst,
kultur og helse

20.30 Middag

TIRSDAG, 24. APRIL

11.15 – 12.15

08.30 – 09.00

Posterutstilling

09.00 – 10.30

Soundpainting – komposisjon
i sanntid. Fornyelse av undervisning innen komposisjon
og improvisasjon.
Presentasjon og aktivitet
v/ komponist, dirigent og pedagog
Walter Thompson, New York, USA
www.soundpainting.com

10.30 – 11.15

Kaffe/te
Posterutstilling
Utsjekking
		

11.15 – 11.45

Musikkterapi – en metode
for bedre helse?
Visjoner om utdanning av
musikkterapeuter i Bergen
v/ leder Brynjulf Stige,
Universitetet i Bergen,
Musikkterapiutdanningen

11.45 – 12.30

31.B. Erfaringer med kulturelle
lavterskelprosjekt. Hva har
vi lært? Hva ville vi gjort
annerledes? Hva er vi stolte av?
v/ tidl. leder Morten Bull, Oslo
kommune, Bydel Gamle Oslo

12.30 – 13.30 Lunsj
13.30 – 14.30
Hvordan kan vi som
kommunal institusjon støtte
en selvorganisering blant
kunstnere med en pskykiatrisk
problemstilling, slik at de får
en identitet som fokuserer på
deres kunstneriske virke?
v/ centerleder Cand. psych.
Karin Rue samt medarbejdere fra
Støtte- og KontaktCentret i
København www.skc.dk

14.45 – 16.00

Kan tilrettelegging for
kreativ utøvelse innen ulike
kunstneriske uttrykk – gi økt
livskvalitet og selverkjennelse?
Erfaringer fra Gallo i Danmark.
v/ overlege, formand og gründer
Johannes Nielsen, Gallo Fonden,
Århus www.gallo.dk

15.45 – 16.00

Avslutning, ord for dagen
– takk for oss og velkommen
tilbake til kongressen
KUNST | KULTUR | PSYKISK
HELSE 2008,
Stavanger 14.– 16. april,
v/ prosjektleder Kunst, kultur og
psykisk helse i Bergen,
Livelin Remme

Deltakeravgiften inkluderer
lunsj begge dager, kaffe/te,
dokumentasjon og annet
materiell.
Overnatting
Enkelt rom m/frokost
kr. 1 160,- pr. døgn
Dobbelt rom m/frokost
kr. 750,- pr. døgn pr. person
NB. Alt. hotell finnes

Billettbestilling:
Tog, ferge- eller flybilletter
kan bestilles gjennom
Via Flyspesialisten
Telefon: +47 63 94 27 80
Telefaks: +47 63 97 34 91
E-post: jessheim@viatravel.no
Rabatt på reise:
Vi har avtale om inntil 45% rabatt
på rutefly med SAS Braathens
eller Widerøe. Det er også mulig
å få rabatt på tog.

Påmeldingsfrist
15. mars

Deltakerbevis:
Alle deltakere får godkjent
deltakerbevis med påført
antall timer

Påmelding:
Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
E-post: forum@ffhs.no
Telefaks: +47 23 11 45 05
Telefon: +47 23 11 45 00

Mer info:
www.ffhs.no/2702.htm
Her finner du mer informasjon,
bl.a. om foreleserne

Vi foretrekker at du melder
deg på via nettet:
www.ffhs.no/2702-500.htm
Avbestilling:
Spesielle avbestillingsregler gjelder

Konferansen er et
samarbeidsprosjekt mellom
Faglig Forum og Bergen
kommune ved prosjektet Kunst,
kultur og psykisk helse

DESIGN: ROAST, BERGEN

PRAKTISK INFORMASJON

Deltakeravgift
kr. 2 530,-

