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Kulturdagerkomiteen i Bergen Døvesenter ønsker alle 
velkommen til Døves kulturdager i byen vår.

Fra venstre: Rune Anda, Kristin Fuglås Våge, Toralf Ringsø,  
Tor S. Fiksen og Dag Bøe.

T-SKJORTER
Under kulturdagene vil du se personer ha på seg ulike farger på 

T-skjorter. Her er forklaring på hvem de er:
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Trude Drevland
Ordfører, Bergen Kommune

Det er en stor glede å ønske deltagere av Døves kulturdager velkommen 
til Bergen.

I skrivende stund og etter en nydelig sommer er Bergen nå gått over i høstmodus, noen har 
kanskje også begynt så smått på juleforberedelsene.  Døves kulturdager blir i disse dagene 
arrangert i Bergen for femte gang, og det er også planlagt hit i 2017. Vi ønsker gjerne at vi 
slår deltagerrekorden fra 1987 da det var 1200 deltagere. 
Heldigvis har forhold som berører døve forbedret seg kraftig de siste årene. Senest 3. 
september hadde jeg gleden av å åpne et nytt studietilbud for skrivetolker. Studiet som er 
en integrert del av tolkestudiet, og et viktig bidrag for døve, og døvblinde for å kunne delta 
i det daglige livet rundt oss. Det har i mange år foregått en diskusjon om hvilken metode 
som er best egnet for læring blant døve, og dette er i hvert fall en forbedring av tilbudet 
håper vi. Samtidig som erfarne og nye tolker får annerkjennelse og bedre vilkår gjennom et 
studiesystem. Det vil alltid være diskusjoner om veien videre, og det er både sunt og nyttig. 
Konferansen har et spennende faglig program som setter fokus på tema som må tas opp 
for videre utvikling for bedre å tilrettelegge riktig undervisningsformer eller behov av andre 
karakterer.

Språk og kultur er viktige bærebjelker i alle samfunn og det gleder meg å se at i Døves 
kulturdagers program er alle grupper godt ivaretatt. Spennvidden i programmet er stort fra 
Poesiverksted til vinsmaking og trylleshow for de yngste. Det bør virkelig være noe for enhver 
smak.

Byvandring er også satt på programmet, og det er en vakker by i høstdrakt vi har å by på. 
Smitt og smau ligger klare til å ta imot dere, så det er bare å nyte byen og hverandres gode 
selskap. 

Velkommen til Bergen til hver og en av dere!

Trude H. Drevland
Ordfører
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Hedvig Sinnes
Forbundsleder, Norges Døveforbundet

Kjære alle sammen!

Det er en glede for meg å sende en hilsen til Døves kulturdager som nå arrangeres for 47. 
gang, i år med Bergen som vertsby. Det er femte gangen Bergen Døvesenter står som arrangør 
av Døves kulturdager, siste i 2000.
Det var ungdomsutvalget i Norges Døveforbundet som startet dette arrangementet så tidlig 
som i 1967, og da var kulturdagene bare for ungdommer. 5 år etter ble «Unges Døves 
Kulturdager» endret til «Døves Kulturdager» og har blitt et kjent begrep for alle døve i Norge.  
Den første programlederen var ingen ringere enn Toralf Ringsø, medlem i Bergen Døvesenter. 
Vi kan med rette kalle ham «Døves Kulturdagers far».  Han har opptrådt som programleder i 
de fleste kulturdagene gjennom årene. 
Begrepet kultur kan defineres på flere måter. Den vanligste definisjon er at kultur er 
verdier, vaner og kunnskaper som går i arv fra generasjon til generasjon. Det som er 
spesielt med Døves Kulturdager er nettopp språket som er det viktigste kulturelle trekk.  I 
stortingsmeldingen «Mål og mening, 2007 – 2008» om språk i Norge sies det: «for alle folk 
er språk det viktigste kulturuttrykket. Som kulturnasjon har vi derfor en plikt både overfor oss 
selv og verden ellers til å ta vare på vårt eget språk».
Kort sagt: Tegnspråket er den viktigste årsaken til at Døves Kulturdager har overlevd i så 
mange år, og til at den sikkert leve i mange, mange år til.  
Døves Kulturdager er en viktig begivenhet som bringer oss sammen og gir oss forskjellige 
kulturopplevelser, og ikke minst en ypperlig anledning til å treffe hverandre i et stort 
tegnspråkfellesskap. 
Jeg vil rette en takk til Bergen Døvesenter og deres medlemmer som har gjort en glimrende 
innsats for å forberede arrangementet.
Til slutt ønsker jeg alle noen fine og berikende kulturdager i Bergen!

Vennlig hilsen

Hedvig Sinnes
forbundsleder
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premiere under kulturdagene 
i bergen 8. november. 
spilles også i kolbotn 

11. november. kl. 18



Festmeny

ipek d. mehlum braam jordaanace mahbaz anthony guyon

john maucere torunn bakkestuen

jon savage rita mazza

paal r. petersson
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Gunnar Hansen
Styreleder, Bergen Døvesenter

Velkommen til kulturdager 2014 i Bergen

Det er en stor glede for døve i Bergen at Kulturdagene i år er lagt til vår by fra 7. til 9. 
november. Sist vi hadde arrangementet var i 2000. 

I år er det lagt opp til mange flotte kulturinnslag, spennende tema og show. Vi har forelesere 
fra inn- og utland, komi-show med John Smith, workshop, barneprogram, teaterforstillinger, 
«festaften» med Teater Manu, festmiddag med orkester der to tegnspråktolker synger med 
tegn, byvandring, gudstjeneste og tilslutt åpent hus i Bergen Døvesenter. 

Vi håper at både aktive og turister vil få et fint opphold i byen mellom de syv fjell og i tillegg 
får fine opplevelse både i det nye hotell Ørnen - som ble åpnet i mai 2014, og i Grieghallen. 
Noen av hotellets ansatte har vist interesse for å lære noen tegn. Det blir omtrent 500 
deltakere samlet på kulturdagene til sosialt samvær med nye og gamle venner. (og til å bli 
kjent med mange.) 

Jeg håper at dere som kom langveisfra til Bergen i forbindelse med det 47. Døves Kulturdager, 
enten dere kommer som aktører eller som publikum, vil reise hjem med gode minner.

Jeg vil takke arrangementskomiteen for arbeidet de har lagt ned for at dagene skal bli fine for 
alle.

Velkommen til Bergen! 

Hilsen styreleder i Bergen Døvesenter 
Gunnar Hansen



8

FAGDAG
Fredag 7. november
Konferansesalen, Storm i Scandic Ørnen Hotel

08.45
Storm (i underetasjen) åpnes for deltakere

09:00
Åpning av fagdagen: “Tolk meg rett!”

09:10-09:50
«Samspill ved stemmetolking, betingelser for døves 
deltakelse»
Gro Hege Urdal Saltnes

10:00-10:40
«Men – henger det sammen..? Om å skape koherens i 
tegnspråktolking»
Ingeborg Skaten

10:40-11:00
Oppsummering
Hilde Haualand og Torill Ringsø 

11:00-12:15
Lunsj i restaurant i 2. etasje



9

12:15-13:40
Internasjonal tolking og mellomtolking: «Hvordan 
oversette mellom såkalt “internasjonalt tegnspråk” og 
finsk/norsk/engelsk tegnspråk?»
Marko Aro

13:40-14:00
Pause (kaffe/te og frukt)

14:00-16:10
«Finnes det forskjeller mellom hjernene til hørende og 
døve?»
Peter Hauser

16:10-16:30
Oppsummering 
Hilde Haualand og Torill Ringsø 
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18:30 Åpningsseremoni 
Programledere: Tor S. Fiksen og Toralf Ringsø

18:40 Buekorpsbyen
Wesselengen Bataljon

18:50 «Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde»
Høgskolen i Bergen v/tolkestudenter

19:00  Velkommen til Bergen
Ordfører Trude Drevland

19:10 «Annerledes barn»
Mira Zuckermann og Kjersti Fjeldstad

19:15 Velkommen og åpning av kulturdagene
Hedvig Sinnes, leder i Norges Døveforbund

19:20 «Regnbyen» 
Kristin Fuglås Våge og Gøril Grindhaug

19.30 «Hardt å være tolk» (smakebit)
Bergen Døvesenter v/Dag Bøe

Åpningsseremoni
Fredag - 7.november
Grieghallen, Peer Gyntsalen
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19:40 Film «Asken»
Bergen Døvesenter v/Dag Bøe

19:55 «Vi sees i kveld!»
John Smith

20:00 Åpningsseremonien avsluttes

20:30 Inngang til Storm i underetasjen (tapas)

22:00 JOHN SMITH SHOW

00:00 Baren stenges i Storm - 
åpen bar i toppetasjen

John Smith Show&Tapas
Fredag - 7.november
Storm i Scandic Ørnen Hotel
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09:00-13:00 Poesiverksted
Gendine (underetasje)
Georg Bjerkli

10:00-13:00 Danseverksted
Troldtog (3. etasje)
Anne Line Kirste

10:00-13:00 Standupverksted
Småtroll (underetasje)
John Smith

11:00-12:30 Ølsmaking på Bare Restaurant
Hotel Norge
Thomas Caldwell

11:00-12:30 Vinsmaking på Bare Restaurant
Hotel Norge
Øystein Ellingsen

Workshop
Lørdag 8.november
Grieghallen

Workshop
Lørdag 8.november
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Barneprogram
Lørdag 8.november
Grieghallen, Klokkeklang (underetasje)

10:00-10:45 Trylleshow for barn
Solomon Beyene

11:00-11:45 Hundeshow
Lisa Lind

12:00-12:45 Klovneshow
Siv Øvstun og Torunn Fisketjøn

Og bli oppdatert underveis!

Bruk vår hashtag #dk2014Bergen når du legge ut bilder på 
facebook og instragram!

facebook.com/kulturdager2014 @dk2014Bergen

Følg oss i sosiale medier!
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13:30 Dørene til Peer Gyntsalen åpnes

14:00 Peer Gyntsalen lukkes

14:05 «Peer Gynt»
Panorama - Conrad Svendsen Senter
v/John Å.B.Homleid

14:25 Historisk tilbakeblikk (film)
Nordahl Grieg vg skole v/Gunn Kr Selstad

14:50 «Aldershjem»
Oslo Døveforening v/Kevin Edvardsen

15:10 «Conventibus»
Trondheim Døveforening v/T. Johannessen

15:30 «Hardt å være tolk»
Bergen Døvesenter v/Dag Bøe

15:45 Pause

16:30 Internasjonal festaften
Teater Manu

18:00 Forestillingen avsluttet

Programledere: Tor S. Fiksen og Toralf Ringsø

Teaterforestillinger
Lørdag 8.november
Grieghallen, Peer Gyntsalen

Teaterforestillinger
Lørdag 8.november
Grieghallen, Peer Gyntsalen
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Festmiddag
Lørdag 8.november
Scandic Ørnen Hotel

18:00 Baren i Storm salen er åpent 

19:00 Festmiddag
Restauranten i 2. etasje

19:30 Middag serveres

22:00 Levende musikk ved «Marg og Bein» + 
underholdning

01:30 Slutt

18 års aldergrense

Toastmaster: Kristin Fuglås Våge

Ta bilde av deg sammen med
verdensberømte skuespillere!

Det blir ordnet med messevegg (noe 
slik som bildet viser) lørdag kveld. Fra 
kl. 22 kan deltakerne bli fotografert 
sammen med skuespillere og andre!

Bildet er fra åpningsfesten til Scandic 
Ørnen Hotel i mai 2014
Ta bilde av deg sammen med
verdensberømte skuespillere!
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Byvandring/Åpent hus
Søndag - 9.november 
Bergen Døvesenter og Døvekirke

09:45 Vi møtes ved Den blå steinen i sentrum

12:00 Gudstjeneste starter
Bergen Døvekirke

12:00 Bergen Døvesenter er åpent
salg av mat og drikke

12:00 Døvemuseet er åpent

Våre framtidige tegnspråktolker skal stå for servering 
i Bergen Døvesenter søndag fra kl. 12.00.

De er studenter på tegnspråklinjen ved Høgskolen i 
Bergen.

Det går flybuss mellom døvesenteret og flyplassen, 
se egen info inne i bladet.
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DØV og lyst på NY JOBB?
Signo ønsker å ansette flere døve. Hvis du liker å jobbe med mennesker, er 
kanskje Signo din nye arbeidsgiver? Vi tilbyr spennende og utfordrende opp-
gaver i et positivt tegnspråkmiljø. Kommunikasjonskompetanse er høyt verdsatt. 
Signo er den arbeidsplassen i Norge med flest døve ansatte. Bli kjent med 
oss på signo.no. Her finner du også ledige stillinger. 

Besøk vår stand under Døves kulturdager 2014
Delta i vår SignoQuiz og vinn premier.

Miljøarbeider, 
miljøterapeut, lege, 

psykolog, lærer, fysio
terapeut, sosionom, sosial 

og spesial pedagogiske 
rådgivere, snekker, maler, 

elektriker, renholder, kokk, 
administrasjon, økonomi 
og personal forvaltning, 

daglig ledere, regnskaps
medarbeider,   

HRkonsulent,  
Controller...

www.signo.no  -  facebook.com/stiftelsensigno
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Ledige billetter
Det er fortsatt ledig plass til 

fredagens show

John Smith 
Show

FREDAG 7. NOVEMBER KL. 22.00
Storm Salen, underetasjen

Scandic Ørnen Hotel

Billettene selges for kr 300
- kun til de som allerede har 
betalt deltakeravgift. 
(eller som vil kjøpe det nå)

Billettene finner du hos 
sekretariatet
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hyssj.wordpress.com 
Fagblogg om å leve uten hørsel

hyssj.wordpress.com
 Fagblogg om å leve uten hørsel
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Festmiddag

Levende musikk
i underetasjen senere på kvelden

www.scandichotels.no |facebook.com/scandicornen| #scandicornen

Velkommen til Bergens største og nyeste hotell

˃ 368 rom ˃ 16 møterom ˃ konferanselokaler for inntil 400 pers.

˃ alle møterom er utstyrt med det siste innen belysning, AV-utstyr 

og ventilasjon ˃ moderne møtesuiter i 13. etasje ˃ 2 restauranter,

bar og takterrasse

Kontakt oss på telefon (+47) 55 37 50 00 eller meeting.ornen@scandichotels.com

ØRNEN
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www.scandichotels.no |facebook.com/scandicornen| #scandicornen

Velkommen til Bergens største og nyeste hotell

˃ 368 rom ˃ 16 møterom ˃ konferanselokaler for inntil 400 pers.

˃ alle møterom er utstyrt med det siste innen belysning, AV-utstyr 

og ventilasjon ˃ moderne møtesuiter i 13. etasje ˃ 2 restauranter,

bar og takterrasse

Kontakt oss på telefon (+47) 55 37 50 00 eller meeting.ornen@scandichotels.com

ØRNEN
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NORDAHL GRIEG VIDEREGÅENDE SKOLE 
HORDALAND FYLKESKOMMUNE 

 
KNUTEPUNKTSKOLE MED TEGNSPRÅKLIG MILJØ 

 
Sammen med våre samarbeidsskoler Slåtthaug, Stend og 
Sandsli tilbyr Nordahl Grieg videregående skole de fleste 
utdanningsprogram innen videregående opplæring. 
 
Elever som ønsker tegnspråklig kommunikasjon og/eller lyd-
teknisk tilrettelegging kan søke om plass ved knutepunktskolen. 
 
Les mer om tilbudet på ngv.hfk.no  menyvalg: Knutepunktskolen 
 
Søknadsfrist 1.februar 2015 
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Nygårdsgaten 2, like ved Grieghallen

www.kaos-bergen.no

Kaos er en sjarmerende bar i hjertet av Bergen, 
nærmere eksakt i Nygårdsgaten 2, like ved Grieghallen. 

Kaos er et romslig og komfortabelt sted med flere rom, 
som er godt tilrettelagt med lys for å prate med venner.

Fredag og lørdag holder vi åpent til kl 03 og de fleste av 
våre bartendere kan tegn!

Kaos er stedet i Bergen med god drikke 
og fantastisk atmosfære!
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Aldershjem Oslo Døveforening
Maj Lisbeth Marman
Else Linda Olsen
Janne Moskaug
Maqsood Riaz
Vegard Olsen
Leikny Holden
Kevin Edvardsen (instruktør/skuespiller)

«Conventibus» - (møter) 
Trondheim Døveforening (EUREKA)

Bayan Barakeh 
Thomas Johannessen
Inge Niklas Krogstad
Magnus Greger Hagen

Regi: Egil Johansen
Manus: Egil Johansen og gruppa

Peer Gynt 
Signo Conrad Svendsen senter

Khalid Ahmad
Arne Hauglund
Lill Karin Mjærum
Roald Christoffersen
Lizzie Axelsen
Nina Kaworek Torpengen
Glenn Juan Anda
Berit Kraus

Instruktører
John Åge Boman Homleid 
Eva Øverås Singh

Regnbyen v/Bergen Døvesenter.
Kristin Fuglås Våge
Gøril Grindhaug

Asken
Regissør: Dag Bøe
Assistent: Ida Nicole Bøe

Skuespillere:
Mester: Espen Rosvold
Lærling: Thomas Johannessen
Stormester: Ragna Huse
Vert: Jostein Bekkevold
Jeger: Oscar Gerritsen

Stemmeskuespillere:
Mester / Vert: Espen Bøe
Lærling / Jeger: Frode Bøe
Stormester: Arnlaug Bøe

Statister:
Lasse Sundal
Bjørg Storesund
Ingunn Herland
Rex Magnus Bøe

Tidsreisende ungdommer (Film) 
Nordahl Grieg vgs

Alexander Kvalheim (Døv)
Marte Hove Haugen (Døv)
Beate Gokstad Eng (Døv)
Kaja Lund Bondevik (Hørende)
Helene Høylandskjær (Hørende)
Sara Elin Bøe (Hørende)
Sverre Urheim Lie (Avdelingsleder for 
knutepunktskole - Nordahl Grieg vide-
regående)

Regissør: Gunn Kristin Selstad
Manus forfatter: Gunn Kristin Selstad
Foto/redigering Gunn Kristin Selstad

Hardt å være tolk Bergen Døvesenter

Espen Rosvold
Toralf Ringsø
Tor S Fiksen
Dag Bøe
Alireza Emami Nejad
Martin Berhovde

Nordahl Grieg videregående skole 2:

Juliane Rolfsvåg (eleven) som jenta
Jannicke Bøe (eleven) som sjalu ansatt, og 
redigere videoer)
Giorgio Marsano (eleven – han hjelper lite 
til med å filme, ikke med i filmen)
Tove Haugstad som rektor
Arne Nesse som nr. 2 IKT
Asle Karlsen som fortelleren og nr. 3 IKT
Kristin Rynning som Olav Olavson arkitekt
-Trine Danielsen som nr. 1 IKT, og regissør

Filmen blir vist kontinuerling på stand-
plasse

Deltakere på scenen og i film/video
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Kjære kulturdag-deltaker

Norges Døveforbund er 96 år, men føler seg fortsatt sprek og 
optimistisk som en 18 åring. Vi inkluderer alle med hjerte for norsk 
tegnspråk som medlemmer, enten de er døve, tunghørte, døvblitte 
eller døvblinde – og enten de har høreapparat, CI, er helt døve eller 
helt hørende. For oss er alle medlemmer likeverdige uansett grad av 
hørselstap, det er språket som binder oss sammen.

Vi ønsker oss flere aktive med i demokratiet som styrer Norges 
Døveforbund. Flere til å ta del i debattene i døveforeningene, på 
facebook, i Døves Tidsskrift og på de mange møter og seminarer 
som arrangeres. Ulike meninger som diskuteres åpent i vårt 
inkluderende miljø bringer oss fremover.

Vi er stolte av at vi har en levende døvekultur som for eksempel 
døveforeninger, døvehistorisk selskap, døvekirker, døveidrett og 
ikke minst Døves Kulturdager som i år arrangeres for 47. gang.

Bli medlem av Norges Døveforbund du også – eller verv en venn 
eller en i familien som medlem. Jo flere vi er, jo sterkere står vi 
kampen for likeverd og likestilling.

Norges Døveforbund
Grensen 9, 0159 Oslo

epost: medlem@doveforbundet.no
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KJØP DRIKKE-KUPONGER
Tapas(fredag 7.nov)

  Festmiddag(lørdag 8.nov)

1 glass rødvin 100,-
1 glass hvitvin 100,-

1 flaske Castberg-øl 70,-
1 flaske mineralvann 40,-

Kupongen(e) leverer du til kelneren når du får servert drikke.

Det sparer mye tid både for 
kelnere og for deg.

Drikkekupongene fåes kjøpt hos sekretariatet.
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Sandbrekkevegen 74C, 5225 Nesttun 
http://www.controlteam.no 
controlteam@controlteam.no 
Tel: +47 55 92 79 50 

Vi lager hjernen til mekanikken! 
Vi har en dyktig ingeniørstab som gjerne hjelper deg med å 
utvikle automasjonsløsninger fra idé til nøkkelferdig anlegg.  

 Olje & Gass applikasjoner 
 Smarte Ex-løsninger 
 Skipsanlegg 
 Styring av prosessanlegg 
 Servosystemer/aksestyringer 
 Styring av Wincher og kraner 
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Øl- og vin-smakingskurs
lørdag kl. 11.00-12.30 i 2. etasje på Hotel Norge

Øl- og vin-smakingskurs
lørdag kl. 11.00-12.30 i 2. etasje på Hotel Norge

Billett til øl- eller vin-smakingskurs
kan kjøpes hos sekretariatet! 300,-

Vi møtes 
ved 
resepsjonen 
kl. 10.30
og vandrer 
sammen.

Kjøp drikke-kuponger til
* Tapas fredag 7. november * Festmiddag lørdag 8. november

Kupongen(e) leverer du til kelneren når du får servert drikke.
Det sparer mye tid både for kelnere og for deg.

 1 glass rødvin 100,-
 1 glass hvitvin 100,-
 1 flaske Castberg-øl 70,-

1 flaske mineralvann 40,-

Du kan ellers kjøpe andre drikker ved baren – også en flaske 
rød-/hvitvin. Ta kontakt med kelneren, eller gå til baren.

Drikkekupongene fåes kjøpt hos sekretariatet.

Vi møtes ved resepsjonen kl. 10.30 og 
vandrer sammen.

Billett til øl- eller vin-smakingskurs
kan kjøpes hos sekretariatet! 

300,-
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Interessert i 
døve-historie?
Se vår stand/utstilling på Døves Kulturdager.  
Se hva vi har! Prat med oss som står der!  
Kanskje du vil kjøpe noe?  
Er det god plass i bokhyllen din hjemme?

Har du døves vitsebok («God dag, mann…»).

Historien om døves opplevelser under krigen 
(«Vi som ikke hørte flyalarmen»)?

Historien om mannen som opprettet første 
døveskole i verden («Abbé de l’Èpée og hans 
verk»).

Dette og andre godbiter finner du på vår  
utstilling her. Velkommen til å titte!

Bøker er den beste julegave (både til familie 
og venner). 

Du kan også kontakte Norsk Døvehistorisk 
 Selskap senere, på e-mail tj-sand@online.no, 
 eller på SMS 90889705.

Du er velkommen hos Norsk Døvehistorisk 
 Selskap, og du kan bli medlem (bare kr 200,- for 
året), så får du det populære medlemsbladet 
«Nye Journal for Døve».
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Døvehistoriske samlinger

Her inne finner du dokumentasjon av døvehistorie 
fra Bergen/Vestlandet

Ansvarlig:
Museumutvalget i Bergen Døvesenter

Museum i 2. etasje
Skal du til Bergen Døvesenter i Kalfarveien 79 søndag 9. november?

Kanskje også til Døvekirken kl 12.00? 

Døvesenteret er åpent fra kl 10 og fram til kvelden.
Salg av lapskaus, kaker, kaffe, te, brus osv. starter kl 12.00

Studentene på tegnspråklinjen ved Høgskolen i Bergen står for servering. 
Velkommen til ”Døves Hus” og til også å besøke døvemuseet!

Museum i 2. etasje
Skal du til Bergen Døvesenter i Kalfarveien 79 søndag 9. november?

Kanskje også til Døvekirken kl 12.00?

Døvesenteret er åpent fra kl 10 og fram til kvelden.

Salg av lapskaus, kaker, kaffe, te, brus osv. starter kl 12.00

Studentene på tegnspråklinjen ved Høgskolen i Bergen står for servering.

Velkommen til ”Døves Hus” og til også å besøke døvemuseet!
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Bøker - og kortspill - du kan få kjøpt på stand

2 bind = kr 100 Kr 50 kr 100

kr 50 Kr 50 kr 20

kr 100
Kr 40 kr 50
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Når er sekretariatet åpent?
Torsdag:
19:00-22:00, Scandic Ørnen Hotell

Fredag: 
08:00-17:00, Scandic Ørnen Hotell
17:30-18:15, Grieghallen ved inngang

Lørdag: 
09:00-13:45, Grieghallen ved inngang
18:00-19:00 Scandic Ørnen Hotell

Der kan man blant annet få kjøpt 
følgende bonger:
Deltakerbevis
Rødvin
Hvitvin
Øl
Mineralvann
Vinsmakingskurs
Ølsmakingskurs
Bussbillett døvesenter-flyplass
John Smitt show

GRIEGHALLEN
 Koble til:  Kongress wifi
 Passord:  kongress1411

SCANDIC ØRNEN HOTEL
 Koble til:  Telenor
 Velg:  Gratis tilgang  

til internett  
i en begrenset  
periode

GRIEGHALLEN
 Koble til:  Kongress wifi
 Passord:  kongress1411

SCANDIC ØRNEN HOTEL
 Koble til:  Telenor
 Velg:  Gratis tilgang  

til internett  
i en begrenset  
periode
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1. 1967 Oslo
2. 1968 Bergen
3. 1969 Trondheim
4. 1970 Drammen
5. 1971 Ålesund
6. 1972 Stavanger
7. 1973 Oslo
8. 1974 Bergen
9. 1975 Trondheim
10. 1976 Skien
11. 1977 Kristiansand
12. 1978 Bodø
13. 1979 Lillehammer
14. 1980 Molde
15. 1981 Haugesund
      1982 Harstad
16. 1983 Røros
17. 1984 Sandefjord
18. 1985 Tromsø
19. 1986 Sarpsborg
20. 1987 Bergen
21. 1988 Stjørdal
22. 1989 Stavanger
23. 1990 Drammen
24. 1991 Trondheim
25. 1992 Oslo
26. 1993 Harstad

27. 1994 Ålesund
28. 1995 Lillehammer
29. 1996 Kristiansand
30. 1997 Haugesund
31. 1998 Ålesund
32. 1999 Tromsø
33. 2000 Bergen
34. 2001 Oslo
35. 2002 Stavanger
36. 2003 Trondheim
37. 2004 Oslo
38. 2005 Tønsberg
39. 2006 Ålesund
40. 2007 Bodø
41. 2008 Stavanger
42. 2009 Oslo/NDF
43. 2010 Molde
44. 2011 Oslo
45. 2012 Kristiansand
46. 2013 Trondheim
47. 2014 Bergen
48. 2015 Sandefjord
49. 2016 Stavanger
50. 2017 Bergen
51. 2018 Oslo

Døves kulturdager 1967-2018
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Tolkekoordinator kan kontaktes dersom 
det oppstår endringer eller uforutsette 
tolkebehov under kulturdagene:

Tlf/sms 411 72 486 i tidsrommet det ikke 
er tolker i resepsjonen. 

Ved akutt behov for tolk ta kontakt med 
akuttvakten Region Vest tlf/sms 994 81 
810 

Resepsjonen/Innregistrering på  
Scandic Ørnen Hotel 7. – 9. november
Det vil være tolker tilstede i resepsjons-
området:
l Torsdag  15.00 – 22.00
l Fredag   08.00 – 24.00
l Lørdag   08.00 – 24.00
l Søndag    07.30 – 12.00

Fagdagen 7. november 09.00 – 16.45 i 
Scandic Ørnen Hotel blir tolket til/fra 
l norsk tegnspråk og norsk talespråk 

(delvis også engelsk og svensk)
l De som har behov for stemmetolk  

må etterspørre høretelefoner ved 
inngangen

l Ingen har bestilt skrivetolk

Åpningsseremonien 7. november i Grieg-
hallen blir tolket til/fra
l Norsk tegnspråk og norsk talespråk
l Skrivetolking på liten skjem

Vinsmakings kurs lørdag 8.november 
kl 11.00 – 12.30 på Hotel Norge vil bli tol-
ket mellom norsk talespråk og  tegnspråk

Ølsmakings kurs lørdag 8. november kl 
11.00 – 12.30 på Hotel Norge vil bli tolket 
mellom norsk tale språk og tegnspråk

Det vil være tilgjengelige tolker ved:
l Stand fredag på Rica Ørnen Hotellet 
l Stand lørdag i Grieghallen
l Trylleshow for barn lørdag kl 10.00 - 

1045
l Tapas middag fredag og fest lørdag

Vi gjør oppmerksom på at de som trenger 
individuelle tolker under Kulturdagene 
selv må bestille tolk til sin tilhørende tol-
ketjeneste ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Vi anbefaler de som har behov for tilret-
telagt plassering for seg og sine tolker gir 
beskjed til arrangør-ansvarlig om dette, 
slik at vi har mulighet til å reservere plas-
ser og legge til rette for alle deltakere.

Individuelle tolker vil kunne få forbere-
delse til tolking ved de ulike aktivitetene 
som blir tolket ved å kontakte tolkeko-
ordinator tlf 411 72 486 eller tolk.horda-
land@nav.no 

For informasjon om de øvrige aktivite-
tene arrangør kontaktes.

Hilsen 
NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland

Tilrettelegging med Tolk under Døves Kulturdager
Tolkene vil bære mørke blå gensere som det står «TOLK» på ryggen.

Trenger du tolk, ta kontakt!
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Vi bringer kofferten din
til Bergen Døvesenter
søndag 9. november 2014

Skal du til Bergen Døvesenter? Ønsker du at kofferten din blir fraktet dit?

Vi henter alle kofferter som skal til døvesenteret, fra Scandic Ørnen Hotel
søndag kl. 09.30 (for de som skal delta i byvandring og spørreleken)

kl. 11.00 og kl. 12.00.

Plasser kofferten din på anvist sted (se oppslag)
Du finner kofferten din igjen i døvesenteret.

Det går BUSS fra Bergen Døvesenter til Flesland flyplass

HVERT 90. MINUTT søndag 9. november
Kr 50 pr. person

Flybuss-billetten kan du kjøpe hos sekretariatet
– og betale kontant eller med kort.

Samtidig noterer du når tid du vil reise med buss fra Bergen Døvesenter.

Flybussen går på følgende tider:
12.00 – 13.30 – 15.00 -16.30 – 18.00 (siste buss)

Det er viktig at du reserverer tidspunkt for avreisen,
da bussen har plass til maks 59 personer.

Bussen vil du finne rett ovenfor døvesenteret - på parkeringsplassen ca 50 meter å gå.

Vi bringer kofferten din
til Bergen Døvesenter
søndag 9. november 2014

Skal du til Bergen Døvesenter? Ønsker du at kofferten din blir fraktet dit?

Vi henter alle kofferter som skal til døvesenteret, fra Scandic Ørnen Hotel
søndag kl. 09.30 (for de som skal delta i byvandring og spørreleken)

kl. 11.00 og kl. 12.00.

Plasser kofferten din på anvist sted (se oppslag)
Du finner kofferten din igjen i døvesenteret.

Det går BUSS fra Bergen Døvesenter til Flesland flyplass

HVERT 90. MINUTT søndag 9. november
Kr 50 pr. person

Flybuss-billetten kan du kjøpe hos sekretariatet
– og betale kontant eller med kort.

Samtidig noterer du når tid du vil reise med buss fra Bergen Døvesenter.

Flybussen går på følgende tider:
12.00 – 13.30 – 15.00 -16.30 – 18.00 (siste buss)

Det er viktig at du reserverer tidspunkt for avreisen,
da bussen har plass til maks 59 personer.

Bussen vil du finne rett ovenfor døvesenteret - på parkeringsplassen ca 50 meter å gå.

Tolkekoordinator kan kontaktes dersom 
det oppstår endringer eller uforutsette 
tolkebehov under kulturdagene:

Tlf/sms 411 72 486 i tidsrommet det ikke 
er tolker i resepsjonen. 

Ved akutt behov for tolk ta kontakt med 
akuttvakten Region Vest tlf/sms 994 81 
810 

Resepsjonen/Innregistrering på  
Scandic Ørnen Hotel 7. – 9. november
Det vil være tolker tilstede i resepsjons-
området:
l Torsdag  15.00 – 22.00
l Fredag   08.00 – 24.00
l Lørdag   08.00 – 24.00
l Søndag    07.30 – 12.00

Fagdagen 7. november 09.00 – 16.45 i 
Scandic Ørnen Hotel blir tolket til/fra 
l norsk tegnspråk og norsk talespråk 

(delvis også engelsk og svensk)
l De som har behov for stemmetolk  

må etterspørre høretelefoner ved 
inngangen

l Ingen har bestilt skrivetolk

Åpningsseremonien 7. november i Grieg-
hallen blir tolket til/fra
l Norsk tegnspråk og norsk talespråk
l Skrivetolking på liten skjem

Vinsmakings kurs lørdag 8.november 
kl 11.00 – 12.30 på Hotel Norge vil bli tol-
ket mellom norsk talespråk og  tegnspråk

Ølsmakings kurs lørdag 8. november kl 
11.00 – 12.30 på Hotel Norge vil bli tolket 
mellom norsk tale språk og tegnspråk

Det vil være tilgjengelige tolker ved:
l Stand fredag på Rica Ørnen Hotellet 
l Stand lørdag i Grieghallen
l Trylleshow for barn lørdag kl 10.00 - 

1045
l Tapas middag fredag og fest lørdag

Vi gjør oppmerksom på at de som trenger 
individuelle tolker under Kulturdagene 
selv må bestille tolk til sin tilhørende tol-
ketjeneste ved NAV Hjelpemiddelsentral.

Vi anbefaler de som har behov for tilret-
telagt plassering for seg og sine tolker gir 
beskjed til arrangør-ansvarlig om dette, 
slik at vi har mulighet til å reservere plas-
ser og legge til rette for alle deltakere.

Individuelle tolker vil kunne få forbere-
delse til tolking ved de ulike aktivitetene 
som blir tolket ved å kontakte tolkeko-
ordinator tlf 411 72 486 eller tolk.horda-
land@nav.no 

For informasjon om de øvrige aktivite-
tene arrangør kontaktes.

Hilsen 
NAV Hjelpemiddelsentral i Hordaland

Tilrettelegging med Tolk under Døves Kulturdager
Tolkene vil bære mørke blå gensere som det står «TOLK» på ryggen.

Trenger du tolk, ta kontakt!
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Trykksaker levert av:

Og bli oppdatert underveis!

Bruk vår hashtag #dk2014Bergen når du legge ut bilder på 
facebook og instragram!

facebook.com/kulturdager2014 @dk2014Bergen

Følg oss i sosiale medier!
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