
I N S P I R A T I O N S D A G
för bildterapeuter i SRBt


lördagen den 11 november 2017 på


LOUISIANA MUSEUM OF MODERN ART




K O N S T och B I L D T E R A P I

”Vad betyder det här? Jag förstår ingenting! Det där gillar 
jag, men det där får mig att må illa!” 

Gästande utställare i 
november 2017 

GEORGE CONDO THE 
WAY I THINK 
RINEKE DIJKSTRA DE 
ENKELTE OG DE MANGE 
BEING THERE - 
INTERNATIONELL 
SAMTIDSKONST 

Från den permanenta 
utställningen 

GIACOMETTI - PICASSO 
- MOORE - KIEFER - 
KLEIN - WARHOL - 
OLDENBURG -HATOUM - 
RIST - TAYLOR-WOOD - 
LEVINE - HILL -
McCHARTY - KELLEY - 
KIRKEBY - LUNDSTROM 
- NOACK - GIERSING - 
ISAKSSON - KANDINSKY 



Konsten kan provocera, väcka känslor. Konsten berör, det är dess uppgift. 
Konsten kan få oss att vakna, få oss att ta ställning. 

Vårt inre kan uttryckas på andra sätt än med ord. Konsten kan vara en 
ingång till vårt inre, den inre världen av bilder, av visioner och möten med oss 
själva. Vi kan inspireras av konsten och vi kan gestalta det som väcks i oss 
genom den.


BisS (Bildterapeuter i södra Sverige) hälsar alla medlemmar varmt välkomna 
till 2017 års inspirationsdag. Vi har valt temat KONST och BILDTERAPI och 
inbjuder alla deltagare till guidad rundtur, workshops och samtal som tar sin 
utgångspunkt i möten med konstverk på Louisiana Konstmuseum i 
Humlebaek i Danmark - tvärs över Öresund från Helsingborg. Vi kommer att 
undersöka konstens möjligheter att tala till oss och hur vi kan använda den i 
vårt terapeutiska arbete med klienter/patienter.


Workshops och samtal leds av Marion Falk, bildterapeut, symbolterapeut 
och pedagog, Jenny Butler, bildterapeut, leg. psykoterapeut och socionom 
och Carl Gustafsson, konstnär och pedagog. 


Louisiana Museum of Modern Art är beläget strax söder om Helsingör med 
utsikt över Öresund och är ett av Nordens ledande muséet för modern konst 
med både permanenta samlingar och och gästande utställare. https://
en.louisiana.dk/visit-louisiana

Det är lätt att ta sig till Louisiana både från Helsingborg med färja och 
lokaltåg tillsammans med oss värdar från BisS eller med direkttåg från 
Copenhagen Airport.


PROGRAM lör 11 november 
10.30 Samling på Louisiana i Humlebaek. Vi hälsar välkomna, presenterar 
BisS och programmet för inspirationsdagen och helgen.

11.00 Guidad rundtur med guide från Louisiana Museum of Modern Art.

12.30 Workshops med Marion, Jenny och Calle

14.00 Lunch och samtal/uppsamling

15.00 Workshops med Marion, Jenny och Calle

16.30 Fika och sammanfattning av dagen 

17.30 Återfärd till Helsingborg

19.00 Middag


Tid: 10.30 - 21.00 lördagen den 11 november

Plats: Louisiana Museum of Modern Art

Pris: 250 kr/person. I priset ingår guidad rundtur med guide från Louisiana 
samt material. Betala senast den 28 oktober via s.k. ”överföring” till BisS 
konto i Swedbank, 8214 99235620649 (skriv alla siffror i en följd). Ange ditt 
namns initialer samt skriv Louisiana 11 nov. 




Söndag 12 november: Styrelsemöte i SRBt kl 10.00 - 13.00 i Helsingborg. 
Plats meddelas senare.


Anmälan: via mail till: ateljemellanrummet@gmail.com. Anmälan till 
inspirationsdagen är bindande. 

Övernattning: Tips i Helsingborg: STF Helsingborg/Miatorp Hotell, 
Planteringsvägen 71, 252 30 Helsingborg, tel +46 (0)42131130, Hotell 
Linnéa, Prästgatan 4, 252 24 Helsingborg, tel +46 (0)372400 http://hotell-
linnea.se/sv-se/vaara-rum.aspx


Kommunikationer: Färja mellan Helsingborg-Helsingör går dagligen var 
20:e min. Även lokaltågen mellan Helsingör och Humlebaek går dagligen var 
20:e min.


Mat: Det finns många restauranger och pubar i centrala Helsingborg som 
håller olika prisklasser. Mer detaljerad information och rekommendationer 
kommer!


Information om tåg- och färjeavgångar Helsingborg - Helsingör - 
Humlebaek och Copenhagen Airport - Humlebaek m m kommer i 
bekräftelsemail efter anmälan om deltagande i inspirationsdagen.


För vidare information och frågor ring gärna Jenny Butler 0709531790 eller 
Marion Falk 0708671118



