
KUNST, KULTUR OG PSYKISK HELSE søker bidrag til tidsskriftet Kraftverk nr. 56 og 
billedkatalogen Kraftverk NO 7. Felles trykt utgave lanseres november 2017.  
 

HVOR SENDER DU TEKSTENE TIL TIDSSKRIFTET KRAFTVERK 56?  
FRIST 8. MAI 2017 
 

Tekster kan med fordel sendes inn som e-post til: kraftverk@bergen.kommune.no   

NB! Husk å oppgi kontaktopplysninger som adresse, e-post og telefon.  

 

Innsending i brevs form skal helst ha maskinskrevet tekst. 

Send pr. post eller lever i resepsjonen på Bergenhus og Årstad kulturkontor. 

Merk konvolutten med tidsskriftet Kraftverk 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

HVORDAN SENDE INN BIDRAG TIL BILLEDKATALOGEN KRAFTVERK NO 7?  
FRIST 15. MAI 2017 
 
HVORDAN TA BILDE AV VERKENE?  

Foto som tas av objektene skal gjengis på papir i den trykte billedkatalogen og bør derfor tas 

av en profesjonell fotograf, eventuelt av en som er vant til å ta foto av objekter. Dette må 

arrangeres og bekostes av bidragsyter/innsender selv. 

 

Bildene må ha høy oppløsning og være så store som mulig: helst 2400 x 3500 piksels (størst 

innstilling på kamera gir best oppløsning). Det er viktig at foto av objekter som for eksempel 

keramikk eller skulptur tas mot en hvit bakgrunn. Tar man foto av et maleri så er det viktig at 

hele bildet er med – at man ikke bare tar et utsnitt. Bildene blir ofte bedre hvis de tas uten 

blits (gjelder ikke hvis det er profesjonelle fotografer som tar bildene) 

Ikke komprimer ned bildene – send dem elektronisk, så store som mulig via Wetransfer, eller 

brenn dem over på CD-plate eller DVD. Designer tar imot de fleste formater, slik som: TIFF, 

PSD, EPS. Designer tar også imot JEPG eller PDF. 
 
HJELP TIL FOTOGRAFERING AV VERK 

Personer som ikke selv har anledning til å få avbildet sine objekter, og som ønsker å få sine 

arbeider vurdert til katalogen, kan ta kontakt med Eli Veim ved Amalie Skrams hus på tlf.  

55 31 10 30 for eventuell avlevering av objekter til avfotografering. NB! FRIST 2. MAI 2017 

 

Bor du i Bergensområde uten mulighet til å få tatt foto av arbeidene dine? 

Skriv til oss på kkph@bergen.kommune.no så skal vi prøve å hjelpe deg. 
 
 

mailto:kraftverk@bergen.kommune.no
https://www.wetransfer.com/
mailto:kkph@bergen.kommune.no


FØLGESKRIV 

Sammen med bildene må du fylle ut og legge ved et følgeskjema (last ned). 

På følgeskjemaet blir du bedt om å oppgi størrelse (lengde/bredde på maleri + høyde på 

skulptur/ keramikk), materiale (for eksempel olje, akryl, akvarell vedrørende bilder eller 

leire, porselen, pappmasjé vedrørende skulpturer) produksjonsår, eventuell tittel på bilde 

eller skulptur (så sant der er satt tittel) samt utøver (den som har laget 

bilde/skulpturen/objektet) for hvert bilde som oversendes. Her skriver du også om du ønsker 

å signere foto med fullt navn, initialer eller pseudonym. 

Ansatte, eventuelt pårørende som sender inn bidrag på vegne av andre er ansvarlig for å 

avklare med utøver i forkant hvorvidt vedkommende selv ønsker å sende bidrag til 

redaksjonen, og hvorvidt utøver ønsker å stå fram med fullt navn ev. initialer eller 

pseudonym. NB! Maks 10 foto fra hver aktør. 
 
 

Postadresse for innsendelse av bidrag, tekster og foto (foto inkl. følgeskriv) 

Bergen kommune 

Bergenhus og Årstad kulturkontor 

Kunst, kultur og psykisk helse 

Neumanns gate 1 

5015 Bergen 

 

Bilder kan også sendes elektronisk via: www.wetransfer.com til kkph@bergen.kommune.no 

CD/DVD/MINNEPENN med foto kan og leveres i resepsjonen på Bergenhus og Årstad 

kulturkontor i Neumannsgate 1. 3 etasje. Husk å merke med billedkatalogen Kraftverk. 

 

Vi forbeholder oss retten til å nytte antatte bidrag i forbindelse med informasjon om Kunst, 

kultur og psykisk helse, på nettsidene www.kkph.no og i trykt materiell, også ved eventuell 

utstilling/nettlansering av utgivelsen. 

 

Dog understrekes det at produksjon, kopiering eller benyttelse av foto i forbindelse med 

opptrykk utover dette ikke skal forekomme uten avtale med bidragsyter. 

 

Spørsmål? Kontakt: livelin.remme@bergen.kommune.no  
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