
Invitasjon
Kunst, kultur og psykisk helse inviterer til

Dialogkonferanse 
fredag 19.nov 2010
på Grand Hotell Terminus
Kunst, kultur og psykisk helse tilrettelegger tilbud for mennesker med psykiske helseplager innen kunstneriske og kulturelle 
uttrykk. Vi tilbyr opplevelser og egenaktiviteter innen blant annet litteratur, visuelle uttrykk, scene, film og musikk. 

Vår erfaring tilsier at deltakelse i kulturelle aktiviteter styrker mennesker - i sosialt samspill med andre og i møte med eget liv. 
Vi mener at det er sammenheng mellom, på den ene side; tilgang til egenaktivitet og deltakelse i kunstnerisk/kulturell aktivitet 
og, på den annen side; opplevelse av livskvalitet. 

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. Det er også derfor sentralt i 
arbeidet vårt at vi involverer profesjonelle kunstnere med ulik faglig bakgrunn i arbeid for, og sammen med, mennesker med 
psykiske helseplager.

Årets Dialogkonferanse ønsker å synliggjøre hvordan vi arbeider innen noen av kurs- og aktivitetstilbudene våre – for på denne 
måten å gi dere som er våre samarbeidsparter – mer konkret informasjon om hvordan vi arbeider i praksis.

Velkommen til Kunst, kultur og psykisk helse sin Dialogkonferanse 2010!

PROGRAM
09.45 Registrering kaffe/te

10.00 Velkommen 
ved kultursjef Berit Tande

10.05 Kunstnerisk innslag

10.10 Tidsskriftet Kraftverk 
ved Redaktør Fanny Holmin

10.30 Skriverne Johanne Magnus og Rolf 
Bjørge leser egne tekster.

10.40 Presentasjon av musikkdelen av Kunst, 
kultur og psykisk helse 
ved koordinator Ole Ludvig Krüger

11.00 «Tankerom Samspill» ved musiker Steinar 
Karlsen og deltakere fra samspillgruppen på Fredheim

11.30 Lunsj

12.30 «Tankerom film» – kursholder Ingrid 
Halstensen fra Frø film og media presenterer 
filmsnutter og forteller hvordan hun og 
deltakerne arbeider i filmkursene.

13.00 «Tankerom Illustrasjon» – illustratør 
Gunvor Rasmussen holder Monstertegnekurs 
og andre Illustrasjonskurs og deler sine 
erfaringer med oss.

13.20 «Tankerom Foto» – fotograf Birthe 
Rosson har holdt en rekke fotokurs for 
målgruppen, på dagsentra og i eget verksted – 
hun formidler utfordringer og muligheter i 
arbeidet.

13.40 «Tankerom Grafikk» – kunstner/grafiker 
Jan Petterson har avholdt ulike grafikkurs 
siden oppstart av Tankerom høsten 2008 og 
forteller fra sitt virke i disse årene. 

14.00 Beinstrekk

14.15 Kunstnerisk innslag

14.20 Kunst, kultur og psykisk helse fra et 
dagsenters perspektiv 
ved Aud Bakka, Fanatorget dagsenter

14.35 Et blikk på Kunst, kultur og psykisk 
helse fra avdeling psykisk helse 
ved Rønnaug Frøiland, enhetsleder avdeling psykisk 
helse Fana

14.50 Oppsummering, spørsmål/innspill

15.15 Avslutning

Konferanselos: Fanny Holmin

Konferansen er gratis
På grunn av lunsjservering må vi likevel ha 
påmelding. NB! Begrenset antall plasser. 

Påmeldingsfrist: fredag 12.nov 2010 

Påmelding: send en e-post til: 
livelin.remme@bergen.kommune.no
Skriv hvilken bydel du tilhører og om du 
representerer avdeling psykisk helse, 
brukerstyre på dagsentra eller NAV.

Arrangør: 
Bergenhus og Årstad kulturkontor 
ved Kunst, kultur og psykisk helse. 
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, kirke og idrett ved 
Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling 
for helse og inkludering.


