Kjære medlem,
Vi har med dette gleden av å invitere til konferanse 27.-28. april 2016 i Bergen i regi av FINYAR. Den 29.-30.
april er det duket for Chaos-symposium samme sted, så interesserte har muligheten til å delta på begge deler på
én og samme reise.
Med årets FINYAR-konferanse vil vi sette fokus på kommunikasjonsaspektet ved nyreligiøsiteten, og vi ønsker å
løfte fram typer av nyreligiøs kommunikasjon som kan sies å være nær folks hverdagsliv, praksis og erfaringer,
nemlig kommunikasjon som omhandler «mellomvesen» eller kommunikasjon «mellom» vesen (mennesker
og/eller over-empiriske/ åndelige størrelser). I noen tilfeller vil dette dreie seg om kommunikasjon som utfordrer
grensene mellom det som tradisjonelt har vært forstått som «transcendent» i religionsvitenskapen, og det som
relaterer seg til noe «immanent», sanselig, konkret. Er det da religion?
Vi ønsker bidrag som undersøker kommunikasjon i nyreligiøsiteten med denne «mellomvesen» og «mellom
vesen»-innrammingen, både hva gjelder det som skjer internt på det nyreligiøse eller nyåndelige feltet og hva
gjelder kommunikasjon utover dette feltet, som i den større, kulturelle «samtalen» om nyreligiøsitetens
«mellomvesen og mellom vesen»-kommunikasjon.
Mulige tematiske innganger kan være teoretiske og/eller metodiske drøftinger av:

•

Kommunikasjon med ånder, demoner, engler, alver, nisser, småfolk, dyr

•

Kommunikasjon med naturkrefter og naturvesen

•

Kommunikasjon mellom levende og døde

•

Ulike former for kommunikasjon med mellomvesen

•

Ulike målsettinger med kommunikasjon med mellomvesen

•

Hva skjer under kommunikasjon med mellomvesen og mellom vesen?

•

Hvordan skapes/konstrueres/oppstår kommunikasjon med mellomvesen?

•

Hvordan kommuniseres (medieres) kommunikasjon med mellomvesen i kulturen?

•

Hvordan forhandles kommunikasjon med mellomvesen og mellom vesen i et større, religiøst landskap?

•

Hvordan forholder kommunikasjon med mellomvesen seg til etablerte teorier og paradigmer i
religionsvitenskap, kulturvitenskap og tilgrensende fagdisipliner?

Vi er selvsagt også interessert i andre vinklinger av konferanseinnlegg, men de ovennevnte eksemplene er ment
som en innsirkling av konferansens tema.
Konferanseinnlegg bearbeidet til artikkelform vil bli publisert i et spesialnummer av Finyars tidsskrift Aura:
Tidskrift för akademiska studier av nyreligiositet.
Påmelding skjer med innsending av abstract på 100-300 ord til margrethe.loov@uib.no innen 20. desember
2015.

