
Aktører: Påskebudskapet i kunsten 2. - 4. april 2020

Gunnar Danbolt er professor emeritus i europeisk kunsthisorie ved Universitetet i 
Bergen med kunsteori og kunstpedagogikk som sine spesialiteter. Han har skrevet 
en rekke bøker og artikler om maleri og skulptur fra antikken, middelalderen og  
renessansen, og om moderne kunst, kunstteori og kunsthåndverk. Danbolt har  
gitt vesentlige bidrag til utvikling av kunstpedagogikken og er en etterspurt foreleser.

Jannik Bonnevie er skuespiller og utdannet ved Statens Teaterhøgskole.
Hun var ansatt ved Den Nationale Scene og Fjersynsteateret på 70tallet.
Hun har siden hatt engasjementer ved Nationaltheateret, Det Norske Teater,
Riksteateret og flere regionteatre. Hun har produsert egne forestillinger 
og tilhørt frie teatergrupper. Hun har også vært å se i flere TV serier.

Reidar Hvalvik er professor emeritus i teologi ved MF vitenskapelig høyskole  
for teologi, religion og samfunn. Han har dessuten studert kunsthistorie og har i  
mange år holdt ulike kurs om kristendom og billedkunst. Han har særlig interessert 
seg for tidlig kristen kunst i Roma og for den italienske maleren Caravaggio.

Halfdan Bleken har vært musikkjournalist i 20 år, han er musikkviter, fløytist og 
tidligmusikkspesialist med særlig interesse for barokkmusikk. Han har syv års  
teoretisk og praktisk utdanning  i klassisk musikk, bla. fra Norges Musikkhøgskole, 
og han har forelest og undervist i musikk ved en rekke høyere læresteder i Norge  
og utlandet.

Sverre Dag Mogstad er professor emeritus ved MF vitenskapelig høyskole for 
teo-logi, religion og samfunn. Han underviste i religionspedagogikk og tok doktor-
grad innen feltet i 2001. Fra 2005 til 2009 var han prorektor ved MF. Mogstad har 
skrevet flere bidrag om teologi og litteratur, bl.a. om Babettes gjestebud av Karen 
Blixen.

Bragernes Barokk fra Drammen ble dannet i 1998 og består av fiolin, fløyte, cello 
og cembalo. Bragernes Barokk spiller hovedsakelig repertoar fra 1600-1700-tallet 
og er opptatt av å fremføre musikk på tidsriktige instrumenter. Konsertens musikere 
er: Daniel Sæther, kontratenor, Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte, Anne Stine Dahl, 
barokkcello, Anders Eidsten Dahl, cembalo (orgel) og Halfdan Bleken, blokkfløyte. 
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Grete Klempel Starheim er cand. philol med norsk som hovedfag og jobbet i  
mange år med kulturtiltak på Universitetet i Oslo.


