
Aktører: Julens mysterium i kunsten 9. - 11. desember 2019

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.

Wolfgang Plagge er komponist, pianist og professor ved Norges Musikkhøgskole. 
Han har bl.a. stor interesse for tidlig musikk og en evne til å levendegjøre både  
enkeltverk og musikkhistorien i et samspill mellom språk og musikk.

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.

Grete Klempel Starheim er cand. philol med norsk som hovedfag og jobbet i  
mange år med kulturtiltak på Universitetet i Oslo.

Solveig Spilling Bakkevig er soknepresten i Skjee kirke i Vestfold og i tillegg kjent  
for sin vakre sangstemme. Sammen med musiker bidrar hun i arrangementet  
med konsert i Villa Åsly

Ann Helene Bolstad Skjelbred er folklorist og har tidligere arbeidet på Norsk  
Folkemuseum. Hun har bl.a. skrevet om norske juletradisjoner i boka «Jul i  
Norge» 2014.

Karoline Kjesrud er førsteamanuensis ved Kulturhistorisk museum ved Universite-
tet i Oslo der hun jobber med middelalderkunst, religiøs kultur, runer og plante- 
tradisjoner. Hun har i flere år forsket på Maria i forskningsprosjektet «Maria- 
motiver i tekst og bilder» og i 2017 ga hun ut antologien «Dronninger i vikingtid  
og middelalder» sammen med Nanna Løkka. 


