KUNST, KULTUR OG
PSYKISK HELSE

INVITASJON

Dialogkonferanse
FREDAG 7.NOV 2014

Grand Hotell Terminus
Velkommen til årets Dialogkonferanse som, i tillegg til å markere
utgivelsen av tidsskriftet Kraftverk nr. 50, setter fokus på det å skrive.
Tidsskriftet Kraftverk er en antologi med dikt og prosa av uetablerte skrivere og ble
utgitt i regi av Kunst, kultur og psykisk helse i Bergen kommune første gang i 2001.
Fra 2007 ble tidsskriftet også lansert på nett.
50 utgivelser gjennom 12 år med:

Liv – Skrivelyst – Livslyst – Skriveglede – Alvor – Talent – Tanker – Evner – Ordlek –
Fortellerglede – Utvikling
Kraftverk nr. 50 inneholder utvalgte tekster fra tidligere utgivelser, i tillegg
til en rekke nye tematekster om det å skrive. Utvalget speiler det særegne ved
tidsskriftet og skriverne, og viser kvalitet, bredde og mangfold.
Vi har spurt skriverne om hvordan det er å være skriver i Kraftverk? Hvordan de
opplever prosessen fra idé til tekst, til publisering? Hva betyr det å skrive, i eller
for livene til de som deltar?
Noen av de samme spørsmålene har vi utfordret inviterte forfattere til å reflektere
over og dagen avrundes med en samtale med ulike perspektiver på skriverliv.

www.kkph.no

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.

Velkommen til Kunst,
kultur og psykisk helse sin
Dialogkonferanse 2014!

PROGRAM*
09.30 Registrering kaffe/te

11.45 Lunsj

KONFERANSEN ER GRATIS, men krever

10.00 Velkommen
Eiler Macody Lund
Byråd for sosial, bolig og områdesatsing

12.45 Her kommer faktisk jeg
Helene Larsen, skriver i Kraftverk
Presentert v/redaktør Fanny Holmin

PÅMELDINGSFRIST
Torsdag 30.oktober 2014

10.05 Musikalsk innslag
Mari Kvien Brunvoll

13.00 Halfdan var her
Kristine Tofte, forfatter

PÅMELDING
http://www.deltager.no/BK/dialogkonferanse_2014

10.10 Kort introduksjon
Henning H. Bergsvåg, konferanselos

13.30 Beinstrekk, kaffe

10.20 Eg skriv fordi eg må
Bente Bratlund, forfatter
10.50 Jeg undres, derfor skriver jeg
Lisbeth Sunde, skriver i Kraftverk
11.05 Beinstrekk
11.15 Spor
Rolf Bjørge, skriver
11.30 Min barndoms dal
Hanne Østhagen, skriver

13.45 Musikalsk innslag
Mari Kvien Brunvoll
13.50 Om skriving som arbeid
Tomas Espedal, forfatter
14.20 Paneldebatt
ledet av forfatter Henning Bergsvåg,
med forfatterne Kristine Tofte og
Tomas Espedal samt redaktør Fanny Holmin.
15.00 Takk for i dag Vel hjem

påmelding grunnet begrenset antall plasser.

ARRANGØR
Kunst, kultur og psykisk helse, Bergenhus
og Årstad kulturkontor, Bergen kommune
www.kkph.no
Kunst, kultur og psykisk helse har som overordnet
mål å stimulere til økt kunst- og kulturdeltakelse blant
mennesker med psykiske helseplager – med fokus på
interesser og ressurser, muligheter, talent
og engasjement. Tilbudet er et samarbeid mellom
Byrådsavdeling for kultur, næring, kirke og idrett ved
Bergenhus og Årstad kulturkontor og Byrådsavdeling
for sosial, bolig og områdesatsing.
* med forbehold om endringer

