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  LIRM   

 

Kunst, kultur og psykisk helse søker bidrag til tidsskriftet Kraftverk nr. 56 og 

billedkatalogen Kraftverk NO 7, som utgis som samleutgave i november 2017.  
 

Tema for utgivelsen er TILHØRIGHET og bidragsyterne inviteres til å fabulere omkring 

temaet litterært, og/eller visuelt. 

Det er ikke er et krav at tekstene som sendes til vurdering skal ha TILHØRIGHET som tema. 

En kan sende inn dikt/kortprosa på andre tema også. Utøvere innen visuelle uttrykk inviteres 

til å sende inn foto av bilder/objekter som uttrykker temaet TILHØRIGHET visuelt, men en 

kan også sende inn foto av andre arbeider.  

Tilbudet gjelder altså de som har glede av utfordringen. 

Utgivelsen vil også inneholde bestilte tekster (artikler/essay) fra fagfolk og kunstnere om 

tema TILHØRIGHET - i skjæringspunktet mellom kunst/kultur og psykisk helse.  

TILHØRIGHET er kanskje et tema som vekker interesse? Både hos dere som skriver, og dere 

som arbeider visuelt? Uansett, dere inviteres herved til å skrive, male, tegne, illustrere, 

fotografere eller modellere temaet TILHØRIGHET. 

Vi ønsker oss dikt og prosatekster, artikler og essayistiske tekster omkring TILHØRIGHET. 

Vi ønsker oss foto, tegninger, maleri eller objekter som berører tema TILHØRIGHET. 

Skjønnlitterære tekster kan nærme seg temaet konkret, eller i overført betydning. Gjennom 

poetiske uttrykk og historier, om å høre til, eller opplevelsen av ikke å høre til. Du står fritt til 

å bruke TILHØRIGHET i det du skriver, det er ikke et krav at ordet er med.  

Artikler og essay kan i større grad reflektere omkring temaet som fenomen og begrep. De kan 

for eksempel ha meningsytringer omkring TILHØRIGHET sett i lys av kunst og kultur, 

psykisk helse, politikk, samfunn eller annet.  

Til billeddelen av utgivelsen ønsker vi oss foto av ulike kreative uttrykk innen for eksempel 

maleri, skulptur, keramikk, tekstil, metall, grafikk, tegning m. m. – gjerne med fokus på tema 

TILHØRIGHET, men husk at det er en invitasjon å fokusere på tema, ikke et krav. 
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Vi forbeholder oss rett til å nytte tekster og foto av antatte bidrag i forbindelse med 

informasjon om Kunst, kultur og psykisk helse, på nettsidene www.kkph.no og i trykt 

materiell. Dog understrekes det at produksjon, kopiering eller benyttelse av tekst/foto i 

forbindelse med opptrykk utover dette ikke skal forekomme uten etter avtale med bidragsyter. 

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

 

Foto av innsendte bilder/objekter og tekster vurderes av uavhengige redaksjoner. 

Innsendingsfristen for tekster er mandag 8. mai 2017.  

Litterær redaksjon har møte i begynnelsen av juni. Skriverne får svar 4-5 uker etter dette. 

Skjønnlitterære tekster vurderes av Kraftverk sin redaksjon. Essay/artikler til samleutgaven 

vurderes av ansvarlig redaktør Livelin Remme og Kraftverkredaktør Fanny Holmin. Les mer 

om hvordan du sender inn tekster på http://kkph.no/litteratur/ og Hvordan sende inn tekster 

Frist for innlevering av cd/dvd med foto er mandag 15.mai 2017.  

CD/DVD med vedlagt følgeskriv sendes pr. post til: Bergen kommune, Bergenhus og Årstad 

kulturkontor ved rådgiver Livelin Remme, Neumanns gate 1, 5015 Bergen.  

Eventuelt elektronisk via: www.wetransfer.com til kkph@bergen.kommune.no 

NB! Husk at frist for levering av objekter til avfotografering på Amalie Skrams hus er 2.mai. 

Les mer om Hvordan sende inn bidrag til billedkatalogen på http://kkph.no/visuelle-uttrykk/ 

Foto som tas av objektene skal gjengis på papir i trykt utgivelse og bør derfor tas av 

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

arrangeres/bekostes av innsender.  

 

Merk! 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 avlevering av objekter til avfotografering. Frist for levering av 

maleri/objekter til avfotografering på Amalie Skrams hus er 2.mai.2017. 

 

Lurer du på hvordan samleutgavene ser ut? Her er link til forrige utgave:  

http://kkph.no/journal/tidsskriftet-kraftverk-52-billedkatalogen-no-6/ 

 
Livelin Remme 

Rådgiver|Kunst, kultur og psykisk helse  

Bergenhus og Årstad kulturkontor 

Byrådsavdeling for klima, kultur og næring 

Neumannsgate 1, 3. etg|5015 Bergen 

Telefon 55 56 94 73|Mobil 95794846 

E-post: livelin.remme@bergen.kommune.no 

www.kkph.no          https://www.facebook.com/KKPHbergen 

 
Bergen kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i 
offentlighetsloven og arkivlovgivning. Det betyr at inngående og utgående e-post kan bli gjenstand for offentlig 
innsyn dersom det er saksrelatert eller har verdi som dokumentasjon. Målgruppen for Kunst, kultur og psykisk 
helse (KKPH) sine tilbud er mennesker med psykiske helseplager. Deltagelsen er selvdefinerende. Det betyr at 
om du melder deg på kurs, sender tekster, bilder eller musikk til redaksjonell vurdering, eller søker 
utstillingsplass i KKPH nettgalleri, så har du selv definert deg inn i målgruppen. Arrangør, ansatte og engasjerte 
kursholdere/instruktører har taushetsplikt jfr. Offentlighetsloven § 13 
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