
Invitasjon
Bergen kommune, seksjon kunst og kultur ved Prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse inviterer til

Dialogkonferanse på 
Troldhaugen fredag 
4.april 2008
Vi spør oss om det er sammenheng mellom opplevelsen av livskvalitet på den 
ene siden og tilgang til egenaktivitet og deltakelse i kunstnerisk og kulturell 
aktivitet på den annen. Deltakelse i kulturelle aktiviteter kan styrke mennesker 
– i sosialt samspill med andre og i møte med eget liv.

Kunst kan gi opplevelser og erkjennelser som er utfordrende og provoserende.
Kunst kan også være en kilde til stille refleksjon, erindring og gjenkjennelse
og gi oss ny innsikt og forståelse av oss selv og den verden vi lever i.

PROGRAM
10.00 Velkommen 
v/Kommunaldirektør Bjørn Holmvik

10.10 Prosjektet Kunst, kultur og psykisk 
helse. Muligheter og utfordringer i 
tverrfaglig samarbeid
v/prosjektleder Livelin Remme

10.30 Beinstrekk

10.45 «Det er dager som tygg henne i seg» 
v/scenekunstner Fanny Holmin og DJ Barabass

11.05 Diskusjon vedrørende forestilling og 
uttrykksform samt kunsten og kunstnernes 
rolle i dette arbeidet 
v/kunstkritiker/lektor Grete Melbye, 
Steinar Thorsen fra Vestlandske teatersenter og 
scenekunstner Fanny Holmin.

12.00 Lunsj

13.00 Informasjon om teatergruppen Friends 
– prosjektets ungdomstiltak 
v/teaterinstruktør Marianne Løseth.  
Friends viser forestillingen «De to vennene som 
skulle på konsert».

13.45 Beinstrekk

14.00  Paneldebatt 
Arbeid innen kunst har egenverdi og egenart 
basert på kunst- og kulturfaglige kriterier og 
har stor verdi for alle mennesker. Det er derfor 
viktig med tilrettelegging til dem som ikke 
kan delta i ordinære kulturtilbud. Et 
menneske som er avhengig av rullestol kan 
møte fysiske hindringer i møte med 
utstillingsrom, konserthaller og teater som  
ikke er tilrettelagt for rullestolbrukere. 
Mennesker med psykiske lidelser møter andre 
hindringer. Hvis vi anser kunstnerisk og 
kulturell virksomhet (tilgjengelighet, 
deltakelse, egenaktivitet) som velferdsgoder 
for alle mennesker så bør det også 
tilrettelegges slik at flere skal kunne få 
mulighet til å delta – som publikum eller 
ved egenaktivitet.  
I panelet: Fanny Holmin – Scenekunstner, 
Grete Melbye – Kunstkritiker/lektor, Steinar Thorsen 
– Kunstnerisk leder Vestlandske teatersenter, 
Marianne Løseth – instruktør, Louise I. Solås – 
deltaker fra Amalie Skrams hus.

15.00 Avslutning

Konferansen er gratis. På grunn av 
lunsjservering må vi likevel ha påmelding. 
Påmeldingsfrist: Onsdag 26.mars. 
NB. Begrenset plass. Først til mølla prinsippet gjelder.
Påmelding: send en e-post til: 
gerd.nilsen@bergen.kommune.no

Arrangør: 
Prosjektet Kunst, kultur og psykisk helse i 
Bergen kommune. www.kraftverkprosjekt.com 

Prosjektet har som overordnet mål å stimulere til 
økt kunst- og kulturdeltakelse blant nåværende og 
tidligere psykisk syke – med fokus på interesser, 
ressurser, muligheter og engasjement og er et 
samarbeid mellom Byrådsavdeling for kultur, 
næring og idrett ved seksjon kunst og kultur og 
Byrådsavdeling for helse og omsorg.


