
SPLÆSJ
...et møte mellom mennesket, 
          vann og skaperkraft, 
                 til undring...

KULTURFUSJON06
Velkommen til et fagseminar om vann! 
Fredag. 25. aug. i Atelier Ilsvika, Mellomila 90A, 7018 Trondheim.



1315- 1345        Magnar Åm ”Oppdrift” 
  Magnar Åm er komponist og musiker. Han arbeider med komposisjon som  
  skal oppleves i vann. Magnar er ansatt ved høgskolen i Volda. Han har   
  preget kulturhuset i Volda med vann som levende element og som del av  
  arkitekturen. Magnar vil i tillegg til  foredrag, holde en egen forestilling   
  for oss i Pirbadet.  (foto: Norsk Musikkinformasjon/Lisbeth Risnes)

1345-1415         Anders Askelund ”Blandevann” 
  Anders Askelund er lege og kåserer som avslutning på seminaret  
  om vannet i kroppen og den fysiologiske betydningen vann har 
  for oss.

1415 -1430        Oppsummering 

1430-1530         Ulrika Wallin-Johnsen tar oss med på vandring til Ila bekken og forteller  
  om hvordan kunstnernes arbeider skal integreres i området der. 
  Ulrika Wallin-Johnsen er rådgiver for kunst i offentlig rom hos rådmannen  
  i Trondheim kommune i dag. Hun har bakgrunn som kunsthistoriker og   
  bygningsingeniør.

Sammen i vann: muligheter for å ta et bad! Ta med badetøy og badering ;-) og avslutt  
seminardagen med en forfriskende dukkert i Trondheimsfjorden!

1600 tar vi båt fra Ilsvika til Pirbadet for å være med på Magnar Åms undervanns-
konsert “Her i oppstoda” (kl 1700-1800). Det blir enkel servering på båten.

Påmeldingsfrist 8. august, 
påmelding sendes til KSWigum@gaiatrondheim.no 
eller faxes til Atelier Ilsvika, faxnr: 73 53 73 16

Navn:
Yrke/bakgrunn:
Adresse:
E-post:
Tlf/mob:
 
Deltagerpris: 1000,- kr som inkluderer seminar, lunsj og billett til kulturfusjon06, fredag 25. aug, se eget program, 
www.atelierilsvika.no. Betales ved påmelding, kontonr: 9051 10 62720 , Gaia Trondheim, merket “Fagseminar”

0900-0910         Kristin Støren Wigum
  Atelier Ilsvika ønsker velkommen til seminar 

0910-0920 Marianne Meløy kåserer om ”Vann”
  Marianne Meløy er skuespiller og arbeider for tiden blant annet som   
  freelancer ved Trøndelag Teater. Hun holder ukentlige kåserier i radio.
  (foto: Lasse Berre)

0920-1010         Terje Østigård ”Vann i de fem verdensreligioner” 
  Terje Østigård er utdannet arkeolog og har arbeidet videre med antropologi  
  og etnografi. Han har doktorgrad fra Universitetet i Bergen og forsker på de  
  nære koblinger mellom religøse ritualer, vanntilgjengelighet og samfunnets  
  utvikling. Terje jobber  nå ved Centre for Development Studies, Univesitetet  
  i Bergen.    (Foto: Rune Østigård)

1010-1040    Anders Gynnild  ”Vann for livet” 
  Anders Gynnild er leder for FN-sambandet Trøndelag. Han har mangeårig  
  erfaring med internasjonalt utviklingsarbeide. Gjennom sin virksomhet   
  kommer FN-sambandet  nært enkeltmenneskers skjebne knyttet til dårlige  
  vannkilder eller fravær av disse.

1040-1100 Vann-, kaffe- og tepause

1100-1140        Olaf Sveggen “Vannets tilstand”
  Olaf Sveggen er ansatt i Fugro Oceanor og arbeider med Riverwatch/ 
  Soilwatch monitoring and information system. Fugro Oceanor utvikler  
  systemer for miljøovervåking av hav, elver og innsjøer, grunnvann og  
  jordsmonn.

1140-1240         Lunsj: vi overrasker med deilig frisk meny

1240-1315        Kristina Brunsson Holmblad   ”Overflatevann og vann til overflaten”
  Kristina Brunsson Holmblad, er landskapsarkitekt fra NLH (UMB)2001. Hun  
  jobber i Asplan Viak AS og har prosjektert nedre del av Ilabekken som nå  
  er åpnet igjen etter 50 år i rør. Kristina er kompromissløs i arbeidet med å  
  skape gode opplevelser med fokus på følelser, stemninger og betydning.

PROGRAM,  fredag 25. august



Vann er en betingelse for fysisk liv. Kanskje nettopp derfor 

er vann helt essensielt for oss både mentalt og åndelig 

også? Hvordan er vann således med på å utforme ulike 

kulturer? Vannmangel, søken etter vannkilder, vannrensing, 

vannritualer, historiske løsninger for vanntilførsel, vann-

anordninger lokalt og sentralt i land og by, dette henger 

sammen med de store samfunnsdebatter og det enkelte 

menneskets livkvalitet. I dag er vann blitt salgsvare i store  

dimensjoner – men hvem eier vannet, for så å kunne selge 

det? 

Dette seminaret ønsker å gi rom for å se økologi og teknologi 

i nær kobling med kultur og menneskelige uttrykk. Vi vil 

åpne for et tverrfaglig møte om vannets mangfoldighet og 

sammenhenger som kan inspirere oss  til å skape gode 

opplevelser og løsninger for framtida. 

Kontaktpersoner for fagseminaret:
Kristin Støren Wigum: KSWigum@gaiatrondheim.no, mob: 91 70 19 24
Anne-Lise Aakervik: annelise@ilsvika.no, mob: 93 43 90 08
Line Ramstad: Line@agraff.no, mob: 97 18 66 81

Kulturfusjon06 er en flunkende ny og fortryllende fusjonering ved, på og i vannet i Ilsvika! 
25. - 27. august arrangerer Atelier Ilsvika med samarbeidpartnere, en mangfoldig kultur- 
festival i sjøkanten. Se program og annen info her: w w w . a t e l i e r i l s v i k a . n o

Atelier Ilsvika er et konglomerat av kreative foretak. Ytterst på Ila med Munk- 
holmen som ankerfeste for blikket, jobber journalister, fotografer, keramikere,  
arkitekter, kunstnere, formidlere og designere. Her er luft og takhøyde til  
tankesprang og armslag.


