
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole 
inviterer til konferanse 
29. og 30. oktober 2022

                          Å være sammen i det som er...
 

                         VÅR VERDEN
 



De siste årene med pandemi, global oppvarming og nå krig i Europa, utfordrer hvordan vi
påvirkes og viser i et enda større perspektiv hvor avhengig vi er av hverandre. 
 Gestaltterapien søker støtte i fenomenologien og eksistensialismen, og har alltid et blikk
til menneskets iboende ressurser og utvikling her og nå. 

 
 
 

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har gleden av å invitere til konferanse hvor vi sammen
vil utforske

 
 Å være sammen i det som er...

 
VÅR VERDEN

 
 

Vi ønsker å inspirere deg med faglig felleskap, foredrag, 
dialogmøter og spennende workshops. 

 
 

Lørdag kveld inviterer vi til hyggelig og uformelt samvær i god gestalttradisjon.
Tapasbuffet og dans i Nightflight fra kl. 19.30 til 01.00. 

 
 

Vi ser frem til å møtes faglig og sosialt, internasjonalt og nasjonalt i to dager.
 
 

Arrangementskomitèen ønsker alle interesserte  hjertelig velkommen!
 

Elisabeth Røst, Ida Wadel, Siri Merete Andersen, 
Yvonne Vogt og Vibeke Visnes

 
 
 



PROGRAM

LØRDAG 29.10. 2022

Kl. 09.00:      Registrering
Kl. 09.30:      Åpning 
Kl. 10.00:      Key Note Professor Vikram Kolmannskog 
                      «Du og jeg og hele verden. Faglige og personlige betraktninger».
Kl. 11.00:      Pause med bevertning
Kl. 11.30       Dialog: Vår Verden 
Kl. 12.30       Lunsj med mer...
Kl. 14.30:      Workshops: Å være sammen i det som er
                       -Ida Wadel « Ytre bevegelse skaper indre bevegelse. Nye erfaringer        
                       gjennom musikk og dans» 
Kl. 16.00:      Pause med bevertning
Kl. 16.30:      Parallelle sesjoner: Eksistens og Mening 
Kl. 18. 00:     Avsluttende ord for dagen 

Fest 

Kl. 18.30:      Vorspiel i foajeen 
Kl. 19.30:      Tapas, underholdning og dans i gestaltånden  
Kl. 01.00:      God natt 

SØNDAG 30.10.2022

KL. 09.00:     Registrering av nye deltakere
Kl. 09.30:      Key Note 
Kl.10.30:       Pausebevertning 
Kl.11.30:       Workshops: Fenomen og eksperimenter 
                       -Erik Tresse "Polariteter og  blindsoner.  Å være seg selv , med alle
                        sine sider, i verden "
                        -Bodil Stranden Riise og Ann Dzidra Kunish  "Blir vi en gruppe eller et      
                         team? Å utforske personlighetsfunksjonen ved hjelp av Lego."
Kl. 12.30:      Lunsj 
Kl. 14.00:      Parallelle sesjoner: Felt: Vår verden 
Kl. 15.30:      Pausebevertning 
Kl. 16.00:      Plenumsavslutning 
Kl. 17.30       Slutt 



Praktisk informasjon:

Pris:

Hele konferansen: 
Early Bird  påmelding til 24.6.2022, kr. 3.500,- 
                   påmelding fra 25.6.2022, kr 4.200,-.

En dag (lørdag eller søndag): 
Early Bird  påmelding til 24.6.2022, kr. 2.200,-
                   påmelding fra 25.6.2022, kr. 2.650,- 

Prisene inkluderer konferansen med pausebevertning og lunsj.

Tapasbuffet og disco lørdag kveld kr. 500,-. i tillegg.

Sted: 
Thon Hotel Oslofjord i Sandvika

For overnatting ta direkte kontakt med Thon hotell tlf: 67 55 66 00.

Enkeltrom, kr. 995,- inkludert frokost.
Dobbeltrom, kr. 1195,- inkludert frokost.

Påmelding:

Meld deg på her: https://forms.office.com/r/zqNskG7CQJ 

Påmeldingen er bekreftet ved innbetaling av deltakeravgiften.
Bruk Vipps- nummer: 113827 for betaling og merk med navn.

tel:67556600

