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Kunst, kultur og psykisk helse søker profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter til oppdrag innen 

Den kulturelle lykkepillen på aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager.  

Du får selv være med å utforme oppdrag innen musikk, drama, litteratur og visuelle uttrykk. 

 Hva er et Aktivitetshus?  

Bergen kommune driver 7 aktivitetshus for mennesker med psykiske helseplager. På aktivitetshusene 

tilbys ulike kurs og aktiviteter slik som f.eks. kurs i keramikk og maling, minikonserter, forfatterbesøk, 

samt turer og trim. Målet er å gi den enkelte mulighet til å utfolde seg fysisk og kreativt i forutsigbare 

omgivelser, oppleve fellesskap og ha mulighet for å etablere sosiale nettverk.  

Tilbudene er hovedsakelig på dagtid, men noen av aktivitetshusene har også kveldsåpent.  

Konserter, forestillinger og forfattertreff foregår i fellesrom/stue, men noen av aktivitetshusene har 

også egne rom til kursvirksomhet for små grupper. Link til de forskjellige aktivitetshusene ligger på 

www.kkph.no under fanen AKTUELT og Aktivitetshus.  

Hva er Kunst, kultur og psykisk helse?  

Kunst, kultur og psykisk helse, er Bergen kommunes kunst og kulturtilbud til mennesker med psykiske 

helseplager. Vi tilrettelegger aktiviteter og opplevelser innen kunst og kultur spesielt for denne 

målgruppen. Vi arrangerer kurs, gir ut tidsskrift og har eget nettgalleri. Vi benytter profesjonelle 

aktører innen ulike kunstarter i arbeid for, og sammen med, deltagerne. Vi samarbeider med 

aktivitetshus, DPS (distrikt psykiatriske sentre) og ulike aktører (stiftelser, organisasjoner og 

institusjoner) innen kunst/kultur og psykisk helse.  

Arbeidet innen Kunst, kultur og psykisk helse befinner seg i spennet mellom psykisk helse og kunst og 

har en overordnet kunstfaglig tankegang med fokus på egenaktivitet og skapende virksomhet. 

Deltagerne tilbys mulighet for å tilegne seg ferdigheter innen ulike kunstarter og inviteres til 

deltagelse og opplevelser sammen med andre. Vi arbeider ikke med kulturterapeutiske programmer, 

men er et rent kulturtilbud som kan bidra til økt livskvalitet og nye impulser.  

KKPH retter seg særlig mot dem som av ulike grunner opplever det utfordrende å oppsøke ordinære 

kulturtilbud, og som har behov for å møte nye sanseinntrykk i trygge omgivelse, slik som på 

tilrettelagte aktivitetshus. Du kan lese mer om Kunst, kultur og psykisk helse på www.kkph.no  
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Hvordan søke oppdrag på aktivitetshusene?  

KKPH søker profesjonelle utøvere til oppdrag på kommunale aktivitetshus. I tillegg vurderes det å 

utvide tilbudet fra Den kulturelle lykkepillen til også å omfatte andre treffsteder/dagsentra for 

mennesker med psykiske helseplager.  

Vi søker musikere som kan holde minikonserter og mindre workshops. Vi søker forfattere til 

opplesning, samtale og kanskje skrivekurs? Vi søker skuespillere til opptreden og ablegøyer, 

eventuelt som kursinstruktør innen drama, og vi søker kunstnere innen visuelle uttrykk som kan tilby 

kortere kurs, aktiviteter eller workshops.  

Interessert? 

o Meld din interesse ved å sende søknad med cv til kkph@bergen.kommune.no  

o Vær tydelig og konkret på hva du kan tilby i en kortfattet beskrivelse.  

o Skriv hva du eventuelt trenger av utstyr/materiell  

o Skriv forslag til pris for ett eller flere oppdrag.  

o Orienter om tidspunkt  

o Mulige ukedager for eventuelle oppdrag  

o Om du kan tilby dag og/eller kveldsoppdrag  

o Eventuelt periode (vår/sommer/høst/vinter) som er aktuell for deg.  

 

Frist for søknad: Mandag 15.januar 2017.  

Lurer du på noe? Send en e-post til Kunst, kultur og psykisk helse kkph@bergen.kommune.no for 

dialog og eventuell utforming av ditt tilbud.   

Aktuelt Nyhetsarkiv 2016 Tidsskrift Nettgalleri Musikk Om oss  

 

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. 
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