
LIVSKILDEN
Onsdag 9. oktober 2013

-En konferanse om kultur, helse og innovasjon

 

KILDEN DIALOG           kilden.com 



Mer kultur, bedre levekår? 

For andre gang inviterer vi til LivsKilden, konferansen som har som mål å gi kunnskap om 
hvordan kunst og kultur er sentrale bidragsytere til helse, gode levekår, verdiskapning og 
kompetanse.

“Kormedlemmer blir opplagte, lærer å bruke stemmen, utvikler samhørighet og nyter en 
aktiv fritid sammen med andre”, sier foredragsholder Anne Haugland Balsnes – dirigent, 
korsanger og musikkforsker, som er opptatt av kor i et helse- og livskvalitetsperspektiv. 

Forskere mener at deltakelse i kulturaktiviteter og opplevelse av kunst styrker livskvalitet og 
helse, og fremmer kreativiteten. De aller !leste kunst- og kulturarbeidere er klar over kraften 
som ligger i kunsten, og bruker den aktivt for å utfordre og berøre omverdenen.  På en rekke 
samfunnsområder og i mange profesjoner tar man i dag i bruk kunstneriske virkemidler for å 
oppnå resultater, og noe av dette presenteres på LivsKilden. 

Med LivsKilden ønsker vi å inspirere til innovative samarbeid på tvers av fagfelt og virksom-
heter, og til nye allianser og nettverk, regionalt og nasjonalt. 
Velkommen!

Karl Erik Karlsen,
Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP),
Sørlandet sykehus HF

Marie T. Sørensen
Prosjektleder Kilden Dialog
Kilden Teater- og Konserthus



Onsdag 9. oktober 2013

11.30 - 12.00   Lunsj & registrering, Kilden Foajé
  

Konferanse i Teater- og Operasalen, Kilden
12.00 - 12.15  Kunstnerisk innslag fra “Not just an Angel” v/ Laura Christina  
  Brøvig Vallenes
12.15 - 12.45  Velkommen til konferansen! 
  “Kultur som estetisk krydder eller som sentralt element i  
  opplevelse og erkjennelse?” - Erfaringer med kultur gjennom  
  10 år i Psykisk Helsevern for Barn- og Unge (ABUP)
  v/ Karl Erik Karlsen
12.45 – 13.30  “Fargespill – et nært, musikalsk møte med unge menneskers  
  historie om hvem de er og hvor de kommer fra”  v/ Ole Hamre 
 
13.30 – 13.45  Pause
 
13.45 – 14.00 Musikalsk innslag med Kildens seniorkor Sølvstrupene
14.00 – 14.45 “Korsang – en kilde til folkehelse” v/ Anne H. Balsnes
 
14.45 – 15.15  Pause med ka"e/frukt/kake

15.15 – 16.00  ”Fem om dagen, bra for magen? – om musikkaktivitet som  
  helsefremmende ressurs” v/ Hege Beckmann
16.00 – 17.00  Presentasjon av musikkundervisningssystemet El Sistema 
  v/ Gabriel Gallo og Charlotte Svidal

17.00 – 17.15  Pause

17.15 – 17.45  Minikonsert med Livskildens prosjekt Korbølgen!

Talkshow i Multisalen, Kilden
19.30 – 21.15  Nesten Helg – Norges eneste sykehustalkshow
  Soundtrack of my life – en samtale om kulturens vitale  
  betydning
  Vert er Karianne Zachariassen



Om foredragsholderne

 
Karl Erik Karlsen er overlege, spesialist i psykiatri, barne- og ungdomspsykiatri og 

avdelingsleder ved ABUP (Avdeling for barn og unges psykiske helse) gjennom 
15 år. ABUP har gjennom !lere år arbeidet med kulturuttrykk både som en del 
av det terapeutiske repertoar, men også som sentrale element i forebygging 
og formidling.
 

Ole Hamre er musiker, komponist og kunstnerisk leder for Festspillene i Bergen sitt 
uteprogram fra 2006 - 2010. Han er initiativtaker og kunstnerisk leder for 
det multietniske barne- og ungdomsprosjektet Fargespill. Hamre er også 
mannen bak menneskeorgelet Folkofonen og Kunst av næring – prosjektet, 
et samarbeidskonsept mellom kunstliv og næringsliv. Hamre har mottatt en 
rekke priser for sitt arbeid. 

Anne Haugland Balsnes er førsteamanuensis musikk ved Ansgar Teologiske Høgskole, 
dirigent, korsanger og musikkforsker, og er opptatt av kor i et helse- og livsk-
valitetsperspektiv. Hun er aktiv dirigent for Kildens seniorkor Sølvstrupene.

Hege Bjørnestøl Beckmann er sanger, korist og musikkforsker. Holder for tiden på med et 
PhD-prosjekt om ungdom, musikk og helse. 
 
Gabriel Gallo er utdannet saxofonist og musikkpedagog og har arbeidet svært aktivt i den 

latinamerikanske organisasjonen for barne- og ungdomsorkester, kjent under 
betegnelsen “El Sistema” som instruktør, produsent og dirigent. Siden 2005 er 
han ansatt ved Bærum kommunale musikk- og kulturskole hvor han også leder 
skolens saxofonorkester. 
 

Charlotte Svidal har tatt master i utøvende !løyte ved Universitetet i Agder, samt master i 
musikkpedagogikk ved Norges Musikkhøgskole. I sin masteroppgave i musikkpedagogikk 
skrev hun om El Sistema, og var i den forbindelse også i Venezuela og !ikk oppleve dette 
undervisningssystemet på nært hold. Charlotte jobber som kulturskolelærer og korpsdiri-
gent.



Kunstneriske innslag

Laura Christina Brøvig Vallenes viser en kortversjon av “Not just an angel”, et teater-
stykke av Brøvig Vallenes, med musikk av Leon Muraglia laget til stemmerettsåret 2013. 
Forestillingen er basert på og inspirert av Camilla Colletts ”Amtmandens Døtre”. Det handler 
om å miste og om å ikke kunne velge sitt eget liv.

Sølvstrupene er Kildens seniorkor etter modell av The Sage Gateshead Silver Programme 
i England. Målgruppen er 62 år +, og koret ledes av Marianne Sødal Misje og Anne Haugland 
Balsnes. Etter halvannet års virksomhet teller koret hele 125 medlemmer. Sølvstrupene 
bidrar i !lere av Kildens oppsetninger, blant annet i samproduksjonen Juleevangeliet.

Korbølgen er et samarbeidsprosjekt mellom Kilden Dialog og ABUP (Avdeling for Barn og 
Unges Psykiske Helse ved SSHF) som samler ungdommer på tvers av ulike skillelinjer og 
miljøer i et stort felleskor.  Ungdommene er rekruttert fra Kongsgård skolesenter og ABUPs 
eget ungdomstiltak KICK-o", samt fra musikklinjene ved !lere videregående skoler i Aust- 
og Vest-Agder. Prosjekt Korbølgen handler om utøving, læring, opplevelser, deltakelse i en 
kreativ og kunstnerisk prosess, mestring, integrering, forskning og ny kunnskap gjennom 
korsang. 



Bak LivsKilden står ABUP (Avdeling for Barn og Unges Psykiske Helse ved SSHF) og satsingen 
Kilden Dialog ved Kilden Teater- og Konserthus. 

ABUP har gjennom !lere år arbeidet med kulturuttrykk både som en del av det terapeutiske 
repertoar, men også som sentrale element i forebygging og formidling. 

Siden 2010 har Kilden Dialog gjennomført over 20 ulike prosjekter som går utover Kildens 
kjernevirksomhet. Kilden Dialog arbeider aktivt og målbevisst med å bygge ned tradisjonelle 
oppfatninger av kunst, søke nye publikumssegmenter som i dag ofte blir utde!inert, samt 
skape fellesarenaer til beste for alle, uavhengig av alder, sosial bakgrunn og tilhørighet og 
kulturell kapital. 

Livskilden 9. oktober 2013 

Påmelding innen 1. oktober:
Send navn og organisasjon til livskilden@kilden.com 

Konferansen er gratis

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS                       www.kilden.com


