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BIBELEN: 

bøkenes bok i bokåret 
 

 

 

 
Bibelkollasj. (Foto: Kirkerådet) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROGRAM 

 
 
Bibelns texter har, vad vi än tror eller inte tror 

på, varit avgörande för den självbild vi har av 

oss själva, våre samhällen och vår kultur. En kunskap 

om och en levande relation til de bibliska berättelserna 

är därför avgjörande för vår förståelse av oss själva och 

av andra. 
Niklas Rådström om Bibelen 

 

 
 

 

Fortell dine barn og barnebarn! 5. Mos. 4,9 

(Foto: Erik Thallaug) 

 

 

Onsdag 13. mars 

Kl. 09.30-10.00 Registrering 

Kl. 10.00-10.10 Åpning: BIBELEN: bøkenes bok i bokåret ved  

   seksjonsleder i Kirkerådet, Hans Arne Akerø  

 KL. 10.10-12.00 Å ha en levende relasjon til de bibelske fortellingene –  

   om å dramatisere Bibelen for teatret ved poet, forfatter  

   og dramatiker, Niklas Rådström 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj 

Kl. 13.00-14.00 Barnebibel som barnelitteratur ved direktør for Norsk  

   Barnebokinstitutt, Kristin Ørjasæter 

Kl. 14.00-14.15 Kort pause 

Kl. 14.15-15.45 Leseglede og formidling ved Berit Tversland 

Kl. 15.45-16.00 Kort pause 

Kl. 16.00-16.45 Å gå svanger med en tekst – om å forberede seg til å  

   lese/fremføre en tekst ved skuespiller og regissør ved  

   Oslo Nye Teater, Birgitte Victoria Svendsen 

Kl. 17.30-19.00 Middag 

 

 
 

 



TORSDAG 14. mars  

 

KL. 09.00-09.45 Bibelens estetiske kvaliteter, ingen 

matematikkoppgave! – en samtale, ved forfatter og 

journalist Alf Kjetil Walgermo med forfatter Inger N. 

Bråtveit 

Kl. 09.45-10.00 Kort pause 

Kl. 10.00-10.45 Det sitter i veggene – å fortelle Bibelens tekster  

   gjennom kirkekunst for barn og unge, ved forfatter  

   Bjørn Sortland 

Kl. 10.45-11.00 Kort pause 

Kl. 11.00-12.00 Å fortelle Bibelens historier gjennom toner ved  

komponist og professor ved Norges Musikkhøgskole  

Wolfgang A. M. Plagge 

Kl. 12.00-13.00 Lunsj  

Kl. 13.00-13.45 Se meg! – om bibelsk tegnspråkpoesi, ved Hege  

   Lønning 

Kl. 13.45-14.00  Kort pause 

Kl. 14.00-15.00 Å bære i seg bøkens bok utdrag fra forestillingen  

   Kransen og kronen med tekster av Bjørnson, Hamsun  

   og Undset og musikk av Johan Sebastian Bach ved  

   skuespiller Gro Ann Uthaug og fiolinist Marieke  

   Bettman.  

 

 
 

 

I 2019 er det 500 år siden første norske bok ble trykket. Ingen annen bok 

har et så stort opplag og blitt oversatt til så mange språk som Bibelen. 

Før boktrykkerkunsten – og med den allmenn lese- og skrivekunst – var 

kirkekunsten ‘‘fattigmanns Bibel’’. Kirkekunsten talte og taler fremdeles 

til menneskets sanseapparat slik også kunstneriske uttrykk som musikk, 

teater, litteratur, dans m.m. gjør. Gjennom kunstens visuelle og auditive 

uttrykksform mottas Ordet gjennom menneskets sanseapparat, og får 
slik ta bolig i vårt fornufts- og følelsesliv. 

 

I begynnelsen var Ordet. […] Og Ordet ble menneske og tok bolig i blant oss, 

Joh. 1,1 og 14   



OM KONFERANSEN 

 

 

STED 

Anker hotell i Oslo, Storgaten 55. Overnatting må man besørge selv, 

Enkeltrom kr. 850,-/dobbeltrom kr 1.050,-. Bruk e-post: 

booking@anker.oslo.no ved bestilling og referansenummer: 534281.  
 

FORMÅL 

Våre bibliotek har de senere årene utviklet seg til å bli sentrale debatt- og 

litteraturhus. 2019 er i den forbindelse et nasjonalt bokår hvor leseglede 

og formidling blir satt på dagsorden av Nasjonalbiblioteket. Med 

utgangspunkt i Bibelen ønsker Den norske kirke å ta del i denne 

samtalen. Årets kulturkonferanse utfordrer kunstnere og kulturpersoner 

til et kunstnerisk blikk på de bibelske tekstene. Leser de Bibelen 

annerledes? Opplever og oppdager vi noe nytt? Se kirkens nettside.  

 

MÅLGRUPPE 
Kirkelig ansatte, frivillige og andre som er glad i å lese, høre og dele 

tekster og fortellinger fra Bibelen og vår litterære kulturarv. 

 

PÅMELDING 
Påmeldingen er bindende, og betaling skjer fortløpende på Checkin.  

Ved avmelding må sykemelding fremlegges. Det gis en delvis refusjon 

dersom reiseforsikring ikke dekker dette. 

 

Konferanseavgift (dekker konferansen og all bespisning) 

Early bird innen 8. februar 2019: 

 Kr. 1 900,- for enkeltpersoner 

 Kr. 1.700,- pr. person hvis minst tre personer i samme stab melder 

seg på som gruppe  

Fra og med 9. februar 2019:  

 Kr. 2 200,- for enkeltpersoner 

 Kr. 1.900,- pr. person hvis minst tre personer i samme stab melder 

seg på som gruppe 
 

Spørsmål kan rettes til Kirkerådets kulturrådgiver Turid S. Myrholt  

E-post: tm783@kirken.no 

Besøk gjerne www.kirken.no/kultur - Kulturkonferanse 2019 

mailto:booking@anker.oslo.no
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kulturkonferansen-2019-bibelen-i-bokaret/
https://www.checkin.no/event/17364/bibelen-boekenes-bok-i-bokaaret
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