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

Dialogkonferanse 
torsdag 4.juni 2009
på Grand Hotell Terminus
Kunst, kultur og psykisk helse tilrettelegger tilbud for mennesker med  psykiske helseplager innen 
kunstneriske og kulturelle uttrykk. Vi fokuserer på menneskers ressurser, interesser og engasjement 
og tilbyr deltakelse, opplevelser og egenaktivitet blant annet innen litteratur, visuelle uttrykk, 
scenekunst og musikk. 

Grunntanken i arbeidet er et kunst og kulturfaglig fokus samt å tilrettelegge for kvalitet; 
i formidling, tilrettelegging, gjennomføring og utførelse. 

Men hva legger vi egentlig i begrepet kvalitet? Og hva trenger mennesker med psykiske 
helseplager av spesielle rammer for å nyttiggjøre seg av ulike tilbud? 

Hvordan tenker vi omkring dette – som deltakere, helsearbeidere, kunstnere og kulturarbeidere? 

Forhåpentligvis gir dagens program noen svar – velkommen til dialogkonferanse! 

PROGRAM
10.00 Registrering kaffe/te

10.10 Kunstnerisk innslag

10.30 Velkommen 
ved Kommunaldirektør Bjørn Holmvik

10.45 Kvalitet i kunstneriske prosesser og i 
formidlingsarbeid generelt overfor alle 
grupper i  samfunnet. Drøfting av 
kvalitetsbegrepet i kunstnerisk arbeid 
ved Ole Hamre, musiker

11.30 Lunsj

12.30 Kunstnerisk innslag

12.45 Presentasjon av Fritidstilbud på Linken 
– et tilrettelagt fritidstilbud for barn og unge 
med  psykiske vansker i Laksevåg bydel 
ved Janne Årstad og Lars Vidar Nordanger, 
avdeling psykisk helse Laksevåg

13.15  Presentasjon av Filmkurs for barn 
og unge med psykiske vansker 
ved spesialkonsulent Wenche Grytnes, 
Bergenhus og Årstad kulturkontor og 
representant fra Frø Film og Media

14.00 Beinstrekk

14.15 Kvalitet i tilrettelegging 
– hvilke hensyn må vi ta? Tanker omkring 
kvalitet og tilrettelegging for målgruppen 
mennesker med psykiske vansker         
ved Bengt Anthun, leder avdeling psykisk helse 
i Fyllingsdalen, Livelin Remme, rådgiver Kunst, 
kultur og psykisk helse og Kristin Veggeland, 
kunsthistoriker  
Innspill fra salen.

15.00 Avslutning

Konferanselos: Livelin Remme

Konferansen er gratis. På grunn av 
lunsjservering må vi likevel ha påmelding. 
Påmeldingsfrist: torsdag 28.mai. 
Begrenset plass – maks 70 plasser. 
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 

Kunst, kultur og psykisk helse 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.


