PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI
Registrering
Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen
Kl. 20.00
Middag
Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen
Kl. 22.00–23.30 Uformell sammenkomst i Kongesalen
Vi inviterertil:
Vargtime
med forfatter Gunnar Staalesen og musikere
Kl. 18.00–19.15

PROGRAM ONSDAG 15. JUNI
Kl. 09.00–10.45 Registrering
Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen
Kaffe/te
PLENUMSESJON
Kl. 11.00–11.30 Kunstnerisk innslag
v/representanter fra Amalie Skrams Hus
Kunst – Kultur – Helse 2005
Velkommen til Bergen!
v/ordfører Herman Friele(H), Bergen kommune
Inspirasjon – mangfold – samhandling;
Velkommen til kongress!
v/kongressleder og byråd i Bergen kommune, Trude H. Drevland(H)
Kl. 11.30–12.00 Kunst – Kultur – Helse i et nasjonalt perspektiv
v/ leder Vigdis Moe Skarstein, Norsk Kulturråd
Kl. 12.00–12.30 Melankoli og Kunst
v/ forfatter og psykiater Finn Skårderud
Kl. 12.30–14.00 Lunsj
Kl. 14.00–14.30 Huden som kunst og kulturuttrykk
v/ professor Ole Fyrand, Rikshospitalet
Kl. 14.30–15.00 Kulturkunnskap om idrett
v/ generalsekretær Inge Andersen, Norges Idrettsforbund
Kl. 15.00–15.30 Å være menneske er å være annerledes
v/ statsstipendiat Karen Christine Friele
Kl. 15.30–16.00 Kaffe/te. Poster/plakatlesing. Utstilling
Kl. 16.00–17.00
1
2
3
4
5
6

SESJON A
Et kreativt liv, -også i sykehjem
v/ bestyrer Thyra Frank, Lotte plejehjem, København
Budsjett og planlegging av kulturtiltak
Kunstterapi
Kultur og grønn resept
Brukerstyrte prosjekter
Åpen post

Kl. 17.15–18.15
1
2
3
4
5

SESJON B
Idéutvikling
Besøk til Amalie Skrams Hus
Åpen post
Individuelle tilbud
Interkommunale løsninger

Kl. 20.15

Kongressmiddag

PROGRAM TORSDAG 16. JUNI
Kl. 09.00–09.45 S E S J O N C
1
Kunst og uttrykksterapi
v/kunst- og uttrykksterapeut Tone Bjørneboe
2 Kunst, kultur og helse; – med fokus på sang og stemme
v/artist Marie Bergman og lege og musiker Audun Myskja
3
Kunst, kultur og helse; – med fokus på handling og poesi
v/billedkunstner og performancekunstner Kurt Johannessen
Kl. 10.00–10.45
1

2
3

SESJON D
Kunst, kultur og helse; – kultur og musikk i eldreomsorgen
v/institusjonssjef Torill Havnø og kulturarbeider og artist Anders Rogg,
Vålerengahjemmene
Kunst, kultur og helse; – med fokus på sinn og kreativitet
v/kunstterapeut Åse Minde, Aker universitetssykehus HF
Kunst, kultur og helse; – samtidig lege og kunstner – erfaringer, tanker og bilder
v/spes. i allmennmedisin og kunstner Regin Hjertholm

PLENUMSESJON
Kl. 10.45–11.30 Kaffe/te – Poster/plakatutstilling – Produktutstilling
Kl. 11.30–11.50
Kunst, kultur og helse; inspirasjon og samhandling
v/kultursjef Bjørn F. Holmvik, Bergen kommune
Kl. 11.50–12.10
«Kamp mot trolde»
v/forfatter Gunnar Staalesen
Kl. 12.10–12.30 Helse i kunsten og kunst for helsen
v/professor Gunnar Danbolt, Universitetet i Bergen
Kl. 12.30–13.00 Kulturpolitikk. Nye tider – nye krav!
Kl. 13.00–14.30 Lunsj
Kl. 14.00–14.30 Poster/plakatutstilling
Kl. 14.30–15.30
1
2
3
4
5
6
7
Kl. 15.30–16.00
Kl. 16.00–17.30
1

2
3
4
5
6
7
Kl. 20.30

SESJON
E
Legekunst?
v/professor Stein Husebø, Universitetet i Wien og Bergen Røde KorsSykehjem
Implementering av ideer – fra prosjekt til drift
Forskning og utvikling
Samarbeid fylkeskommune og kommune
Tilbud til spesielle grupper
Skrivekurs
Verksted om etikk, filosofi og moral
v/forfatter og filosof Nina Karin Monsen
Kaffe/te – Poster/plakatutstilling
SESJON F
Formidleren: møter mellom fag og fiksjon!
v/professor emerita Berit Aas, professor emerita Hildur Ve, forfatter Elisabeth
Armand, professor Ida Blom og skuespiller Morten Jostad
Fra prosjekt til vedtatt drift
Kulturombud
Hovedoppgaver
Fylkeskommunale tilbud/tiltak
Kunst og kultur innen psykisk helsevern
Åpen post
Festmiddag

PROGRAM FREDAG 17. JUNI
PLENUMSESJON
Kl. 09.00–09.30 Wergeland har bursdag i dag!
Kl. 09.30–10.00 Musikkens betydning for god helse
v/lege og forfatter Audun Myskja, Senter for livshjelp
Kl. 10.00–10.30

Når kommuner skal satse på kultur,
– en utfordring i alle ledd!
v/kultursjef Odd Håpnes, Levanger kommune

Kl. 10.30–11.00

Kaffe/te. Utsjekking

Kl. 11.00–11.30

Litteratur som kreativ inspirasjonskilde
v/hovedtrener Per Mathias Høgmo,
Tromsø Idrettslag (2004-sesongen)

Kl. 11.30–12.00

Helhet; frihet og trygghet
v/tidl. Stortingsrepr. Reiulf Steen (Ap)

Kl. 12.20–13.00

Ny alternativ skole – ny alternativ opplæring –
ny tilnærming til kunst, kultur og pedagogikk
v/tidl. rektor Mosse Jørgensen, Forsøksgymnaset

Kl. 13.00–13.30

Å være gründer – organisering i blodet
v/ professor emerita Berit Aas

Kl. 13.30–14.00

Politikkens iboende ansvar for utvikling av kunst, kultur og helse
v/stortingsrepresentant. Ågot Valle (SV)

Kl. 14.00

Lunsj

Det tas forbehold om enkelte endringer av programmet!

Rolf J.

PÅMELDING
Send dette skjemaet til Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo, eller telefaks 23 11 45 05 eller e-post
kkh-2005@ffhs.no
Min påmelding gjelder følgende kategorier:
foredrag/innlegg

poster/plakat

forslag til andre bidragsytere

kun deltakelse

MÅ FYLLES UT AV ALLE:
Navn:
Arbeidssted:
Adresse:
Postnr:

Poststed:

Tittel:

Telefon:

Telefaks:

E-post:

Bestilling av hotellrom, inkl. frokost:
Ankomst dato:

14.6.

15.6.

Annen dato:

Avreise dato:

17.6.

18.6.

Annen dato:

Enkelt rom:

Dobbelt rom:

RS Royal Hotel Bryggen

Samboer:
E-rom kr. 1.145,- pr.natt
Ikke-røyk

RS Hotell Norge

Røyk

E-rom kr. 1.445,- pr. natt
Ikke-røyk

First Hotel Maritim

Ikke-røyk
Ikke-røyk
Ikke-røyk
Ikke-røyk

D-rom kr. 700,- pr. natt

Røyk

E-rom kr. 960,- pr. natt
Ikke-røyk

D-rom kr. 800,- pr. natt

Røyk

E-rom kr. 1.150,- pr. natt

Orion Hotel

D-rom kr. 800,- pr. natt

Røyk

E-rom kr. 1.130,- pr. natt

Strand Hotell

D-rom kr. 900,- pr. natt

Røyk

E-rom kr. 1.130,- pr. natt

Hotell Bristol

D-rom kr. 1.100,- pr. natt

Røyk

E-rom kr. 1.430,- pr. natt

Hotell Rosenkrantz

D-rom kr. 1.100,- pr. natt

D-rom kr. 650,- pr. natt

Røyk

Bestilling av middag:
2-retters kongressmiddag 14.6. kr. 360,- , inkl. Vargtime
3-retters kongressmiddag 15.6. kr. 360,3-retters kongressmiddag 15.6. kr. 650,-, inkl. vin/øl/mineralvann

Rabattbevis for tog:

Ja, takk!

Påmelding til foredrag/innlegg:
Mitt foredrag/innlegg ønsker jeg å gi følgende tittel:

Påmelding til bidrag med poster/plakat:
Mitt/Vår poster/plakatbidrag ønsker jeg/vi å gi følgende tittel:

«Kunsten kaller våre fornemmelser
til livet
Tvinger oss i dialog med dem igjen».
Gøran Tunström (1996)

BREV

KUNST | KULTUR | HELSE 2005

c/o Faglig Forum
Pb. 1535 Vika
0117 Oslo
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PRAKTISK INFORMASJON

Kongressekretariat/registrering
Faglig Forum, Pb. 1535 Vika, 0117 Oslo
Telefon: 23 11 45 00 | Telefaks: 23 11 45 05
E-post: kkh-2005@ffhs.no
Web: www.ffhs.no/kkh-2005.htm
Kongresskomité
kongressleder, byråd Trude Drevland,
Bergen kommune
kongressekretær Jan Bølstad, Faglig Forum
Øvrige medlemmer;
prosjektleder Livelin Remme, Bergen kommune
høgskolelektor Diana Munkner, Høgskolen i Bergen
fylkeskultursjef Ingebjørg E. Astrup, Hordaland
fylkeskommune
sosiolog Berit Bareksten, Stift. Bergensklinikkene
kunstner Jorunn Ohnstad, Amalie Skrams Hus
musiker Bergmund Skaslien
psykiater Oddur Bjarnason, Helse Bergen HF
Samarbeidspartnere
Bergen kommune
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen
Bidragsytere:

D E LTA A K T I V T I K O N G R E S S E N
Vi anmoder alle interesserte om å delta med et innlegg i parallellsesjonene eller med et poster/ plakatbidrag.
Alle som deltar i kongressen med et innlegg i parallellsesjonene, skal sende inn et kort sammendrag
av innlegget. Sammendraget skal ikke overstige en
maskinskrevet A4 side eller 250 ord. Et innlegg skal
i utgangspunktet ikke vare lenger enn 20 minutter,
men dette er avhengig av hvor mange som skal
presentere et innlegg i den enkelte sesjon. Dersom
ditt innlegg krever mer enn 20 minutter, ber vi om at
du anmerker dette spesielt.
Alle som presenterer innlegg, dog kun en per innlegg, vil få refundert kr. 500,-. Det forutsettes at
kongresskomiteen har godkjent innlegget, og at det
er innsendt sammendrag innen fastsatte frister.
I programmet har vi satt tentative navn på de fleste
sesjonene. Enkelte sesjoner er benevnt som «åpen
post». Uansett hva du ønsker å presentere, ønsker
vi at du sender ditt forslag til kongress-sekretariatet
innen 20. april.
Deltakeravgift
Deltakeravgift
kr. 3.390,- kr. 3.600,Heltidsstudenter
kr. 2.200,- kr. 2.700,Brukerorganisasjoner kr. 2.000,- kr. 2.200,Dette er inkludert i deltakeravgiften:
• Plenum og alle parallelle sesjoner
• Posterutstilling og produktutstilling
• Kongressmappe
• Ett sett med kongressdokumentasjon med bl.a
sammendrag av alle foredrag
• Kaffe/te i oppsatte pauser
• Lunsj alle dager

Hotellbooking
Bestilling av overnatting skjer ved å krysse av på
det hotellet du selv ønsker å bo på. Vi har gjort
avtale med følgende hotell; Radisson SAS Royal
Hotel Bryggen – Radisson SAS Hotel Norge – First
Hotel – Hotel Rosenkrantz – Strand Hotell, Hotell
Bristol og Hotel Orion.
Faglig Forum har en avtale med Radisson SAS Royal
Hotel Bryggen om spesialpris for dette arrangementet. Vi forventer et press på å booke plass på
kongresshotellet, og pga et begrenset antall rom
anbefaler vi at du er tidligst mulig ute med din
påmelding, altså innen 20. april.
Billettbestilling
Kongressdeltakerne vil få inntil 50% rabatt på flybilletter fra SAS Braathens forutsatt at disse bestilles
gjennom vår reisebyråforbindelse Via Flyspesialisten
i telefon 63 94 27 80 eller telefaks 63 97 34 91.
Oppgi referansenummer; IT0SK2RD2005. I tillegg
kan du bestille lavprisbilletter med flyselskapet
Norwegian fra flere norske byer. Husk at de billigste
billettene må kjøpes minst 3 uker før avreise.
Vi tilbyr 20% rabatt med tog.
Kongressbevis - godkjenning
Alle som gjennomfører kongressen vil få et kongressbevis. I tillegg vil kongressen bli søkt godkjent som
meritterende til spesialistgodkjenning gjennom fagforeningene; Den Norske Lægeforening, Norsk
Ergoterapeutforbund, Norsk Fysioterapeutforbund,
Norsk Sykepleierforbund, Norsk Psykologforening og
andre fagforeninger som gir merittering ved kongressdeltakelse.
Utstilling – vrimletorg
Under kongressen vil du ha muligheter for å treffe
kollegaer, lese postere/plakater, delta på utstillinger,
konserter og andre kunst/kultur arrangement. Du vil
finne uformelle møteplasser for ideutveksling, møte
nye mennesker, studere aktuell litteratur ved kongressens bokhandel eller rett og slett ta en pause fra alle
inntrykkene! Vrimletorget er kongressens hjerte!
Betaling
Alle som melder seg på, vil motta et bekreftelsesbrev og faktura.
Påmeldingsfrist
20. april 2005
Påmelding etter fristen vil gi en noe høyere kongressavgift.
Avbestilling
Du kan avbestille din påmelding uten gebyr, dersom
vi mottar din skriftlige avbestilling innen 15. mai
2005.
www.ffhs.no/kkh-2005.htm
Kongressen har eget nettsted. Her finner du oppdatert informasjon.

Invitasjon til kongressen

kunst | kultur | helse

2005
inspirasjon – mangfold – samhandling

Radisson SAS Royal Hotel Bryggen
Bergen, 15.–17. juni 2005

Velkommen til kongress!
Vi inviterer til kongress for å vise frem et mangfold av tiltak innen
KUNST – KULTUR – HELSE. Vi inviterer til å bli inspirert, til samspill
og til samhandling i troen på at KUNST og KULTUR har en overordnet
betydning for menneskers HELSE.
KUNST | KULTUR | HELSE 2005 er inspirert av samspillet mellom
begrepene.
Vi vet at samhandling mennesker imellom, samarbeid på tvers av
fagområder og det samspillet som oppstår når forskjellige kulturer
møtes – er utviklende og berikende. Vi vet at mange kommuner og
fylkeskommuner har satt i gang og gjennomført større og mindre prosjekt, og vi vet at det er et
stort mangfold i hva disse prosjektene og tiltakene representerer. Det er derfor vi med inspirasjon
og engasjement inviterer til denne møteplassen, hvor blant andre Bergen vil vise fram noe av sitt
mangfold innen KUNST – KULTUR – HELSE.
Når vi nå inviterer til KUNST | KULTUR | HELSE 2005, er det med forventninger om en
kongress som vil gi deltakere positive opplevelser. Gode plenumsbidrag, sesjonsbidrag, postere
og symposier i tillegg til fagutstilling og fagbokhandel, skal bidra til at denne kongressen blir en
massemønstring og en suksess! Med opp til syv parallellsesjoner i seks blokker og ca. 25 plenumsforedrag, vil kongressen gi alle faggrupper relevant kunnskap, en møteplass for faglige diskusjoner
og et sted hvor nye kontakter kan knyttes.
Vi inviterer et bredt fagfelt til tre interessante og spennende dager i Bergen. Vi håper at du og
dine kollegaer vil delta med innlegg i parallellsesjonene og/eller med posters/plakater som synliggjør lokale tiltak, prosjekter og faglig utvikling. Bidra med innlegg på kongressen og gi deltakerne muligheter for kompetanseutvikling gjennom din kunnskapserfaring.
Vi vet at der er mange spennende tiltak rundt omkring i landet. Vis de fram og del de med oss!
Kongressen er et samarbeid mellom Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune,
Høgskolen i Bergen og Faglig Forum. Vi ser frem til å være vertskap for deg og dine kollegaer
15.–17. juni; Velkommen til KUNST | KULTUR | HELSE 2005!
Vel møtt i Bergen
Trude Drevland /s/
kongresskomiteens leder og byråd i Bergen kommune

Jeg fikk et annet syn på det jeg tidligere har gjort. Tilnærmingen til mitt fag ble
mer helhetlig, da den estetiske siden av det ble anerkjent. Det usynlige ble ikke
bare synlig, men essensielt for å gjøre et godt arbeid.

Jeg er blitt mer positiv i forhold til de mennesker jeg jobber med, har fått redskap
til å se resurser og lete etter hva som er deres uttrykk og mitt eget.
Fra boka KUNSTEN SOM BEVEGER av A.K.Bø og W.H.Sæther

