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Årets Dialogkonferanse har
tema «BERETNINGER OG
BETRAKTNINGER». Vi har
invitert deltakere i Kunst,
kultur og psykisk helse
sine tilbud, til å formidle
erfaringer fra egenaktivitet
og deltakelse innen ulike
kreative uttrykk. I tillegg
har vi vært så heldig å få
Arnhild Lauveng til å
innlede konferansen og
snakke om betydningen av
håp, hun kommer også til å
være der for å «Betrakte» og
oppsummere konferansen.

Kunst, kultur og psykisk helse tilrettelegger tilbud for mennesker med psykiske helseplager
innen kunstneriske og kulturelle uttrykk. Vi tilbyr opplevelser og egenaktiviteter innen 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.
Hva betyr det for mennesket å få uttrykke seg og skape? Kan skrift-språklig kommunikasjon
være en kilde til selvinnsikt som en ikke blir seg bevisst gjennom verbal kommunikasjon?
Kan det å skape, og å se seg selv som et skapende menneske, være en motvekt til at en i et
sykdomsforløp glir inn i rollen som «det syke objektet»?
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 og musikere, med ulik faglig bakgrunn, i arbeid for, og sammen med,
mennesker med psykiske helseplager.
Velkommen til Kunst, kultur og psykisk helse sin Dialogkonferanse 2012!

08.30 Registrering kaffe/te
09.00 Velkommen
Kultursjef Emil Matthiesen
09.05 Kunstnerisk innslag
Franklin Sydow
09.10 Konferanselos Fanny Holmin
09.15 Verden er ikke, den blir –
om betydningen av håp
Arnhild Lauveng
10.40 Beinstrekk
10.50 Every Wall Is A Door
Bjørn Hølbakken
11.30 Lunsj
12.25 Musikalsk innslag
Samspillgruppen på Fredheim
12.35 Samtale med deltakere i
samspillgruppen Fanny Holmin
12.45 Kunst, kultur og psykisk helse,
en positiv kontrast til Helse Bergen
Gunhild Hofstad

PROGRAM*

13.00 Jeg, i verden
Inger
13.15 Skriving er også sosialt
Johanne Magnus

KONFERANSELOS
Fanny Holmin

13.30 Beinstrekk, kaffe

KONFERANSEN ER GRATIS
På grunn av lunsjservering må vi likevel ha
påmelding. NB! Begrenset antall plasser.

13.45 Forteljing om eit… Eg?
Rolf Bjørge
13.50 De andre
Christine Hoem og Anne Knudsen

PÅMELDINGSFRIST
Mandag 29.oktober 2012

14.20 Dei største fordommane er mine eigne
Einar Sagen

PÅMELDING
livelin.remme@bergen.kommune.no

14.35 Farget vann
Helene Halvoksen

ARRANGØR
Bergenhus og Årstad kulturkontor
ved Kunst, kultur og psykisk helse.
www.kraftverkprosjekt.com

14.50 Et liv med farger og kreativitet
Bente Jakobsen
15.05 Betraktninger
Arnhild Lauveng
15.45 Oppsummering Fanny Holmin
16.00 Avslutning

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, idrett og kirke ved
Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling
for sosial, bolig og områdesatsing.

rerelumits go retetivitka reggeletterlit enummok negreB i esleh ksikysp go rutluk ,tsnuK
erøjggilnys å mo reldnah tediebrA .ekys ksikysp tnalb eslekatledrutluk go -tsnuk tkø lit
.retehgilum go resrusser ,resseretni steksennemtlekne åp eresukof go

* med forbehold om endringer

