Seminar 8. juni 2009

Å møte pasienter som hele
mennesker...
Kunst – en vei til innsikt
Jan Eggum, Jane Molvik, Gillian Gjelsvik og Terje Hauken

Om bidragsyterne
Gillian Gjelsvik er født i England, men er nå bosatt
nord for Bergen. På sin egen måte viser hun hva musikk
har betydd og betyr for henne.
”For me, music is about expressing feelings and
gaining awareness. Music can evoke a mass of emotions
from tears to laughter. Tears and laughter promote
awareness, growth and creativity as well as eliminate
stress.”
Terje Hauken er magister i kunsthistorie og har i en
årrekke vært ”reiselektor” ved Folkeuniversitetets
kunsthistoriekurs på universitetsnivå. Han kjenner
derfor landet fra Kirkenes i nord
til Kristiansand i sør.

Sangeren Jan Eggum er kjent for
de fleste som en ”munter
melankoliker”. Med Eggums
sanger som utgangspunkt samtaler
han og Jane Molvik,
høgskolelektor ved Haraldsplass
diakonale høgskole, om tanker og
erfaringer i møte med mennesker i
ulike situasjoner.

Målgruppe
Alle som gjennom sitt arbeid møter mennesker i ulike livssituasjoner.

Pris
Kr 700,- inkludert enkel lunsj

Påmelding
Påmelding til Haraldsplass diakonale høgskole. Telefon: 55 97 96 30 eller
e-post: ser@haraldsplass.no.

Påmeldingsfrist: onsdag 20. mai 2009

Program
08.45-09.15

Registrering m/kaffe

09.15

Åpning og velkommen

09.20-10.05

Gillian Gjelsvik: ”Shadows of blue”

10.05-10.15

Pause

10.15-12.00

Terje Hauken: ”Billedkunsten og psyken”
Hvordan kommer det psykiske til uttrykk i kunsten, og
hvordan virker bilder på oss?

12.00-13.00

Lunsj

13.00-13.45

Jan Eggum og Jane Molvik: ”Nesten ikke til stede”

13.45-14.00

Pause

14.00-14.45

Jan Eggum og Jane Molvik: ”Helt til stede”

Praktiske opplysninger
Kontaktperson: Høgskolelektor Jane Molvik, tlf: 55 97 96 54 eller
e-post: jane.molvik@haraldsplass.no

Sted: Haraldsplass diakonale høgskole, Ulriksdal 10, Bergen
Det er dessverre begrensede parkeringsmuligheter ved Høgskolen, og vi
anbefaler derfor kursdeltakerne til å benytte offentlig transport.

Ulriksdal 10, 5009 Bergen
Telefon: 55 97 96 30
Telefaks: 55 97 96 32
E-post: hdh@haraldsplass.no

