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GALLO SHOW i Musikhuset skal oplyse om psykiske lidelser
For andet år i træk, vil Gallo Huset være vært til et forrygende show den 10. oktober i Musikhuset
Aarhus, hvor aftenens program vil tage fat om det at leve med en psykisk lidelse, og ikke mindst
fordommene omkring det.
Hvert år bliver mange mennesker i Danmark berørt af en psykisk lidelse, både som patient og pårørende.
Derfor ser teamet bag Gallo Show det som vigtigt, at der bliver sat fokus på området.
Arrangørerne for Gallo Show siger:
”Åbenhed er vejen frem for at komme alle de tabuer til livs, som ofte er forbundet med psykiske lidelser. Jo
mere vi taler om at leve med en psykisk lidelse, jo mindre fordomme håber vi der vil være omkring det. Det
er vigtigt at kigge mere på mennesket end på diagnosen.”
Formålet med Gallo Show, er at oplyse om det at leve med psykisk sygdom gennem viden, humor og musik
og være med til at give publikum en sjov og lærerig aften.
”Vi har sammensat et stjernespækket program, som vi glæder os at dele med jer. Gennem aftenen vil TV
lægen Peter Qvortrup Geisling guide os gennem showet, samt bidrage med faglig viden omkring psykiske
lidelser. Jacob Haugaard vil komme med sjove anekdoter fra sit liv, bl.a. som nabo til Risskov psykiatrisk
hospital. Sys Bjerre vil sørge for at musikken spiller, mens stand-up komiker Mick Øgendahl sætter gang i
lattermusklerne,” fortæller de fem begejstrede arrangører, Anne Marie Bosley, Leder for Gallo Huset, Inge
Mackel og Bente Jacobsen, Gallo Huset, og de to frivillige Line Baarsch, Johanna V. Joensen.
Nominering til Gallo Pris på 5.000 kr.
Denne aften, vil der også blive uddelt en Gallo Pris, til en person der er psykisk sårbar og har gjort en særlig
indsats for synlighed, oplysning og afstigmatisering.
Vi glæder os til at se dig til Gallo Show 2014.
Billetter kan købes her: www.musikhusetaarhus.dk/kalender/34728/
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Danskerne og psykisk lidelse
Ifølge Psykiatri udvalgs rapport 2013, viser det sig at: ”Psykiske lidelser berører mange danskere hver eneste
dag; enten fordi man har en psykisk lidelse eller fordi man er pårørende. Psykiske lidelser udgør i dag
årsagen til en betydelig del af det samlede sygefravær”. Det er svært at komme med et præcis tal på, hvor
mange der er berørt af en psykisk lidelse, men et skøn ifølge rapporten, er at:”
• 10-20 pct. af den danske befolkning skønnes på et givet tidspunkt at have en psykisk lidelse af varierende
sværhedsgrad.
• 10 pct. af befolkningen er i større eller mindre grad præget af psykisk sårbarhed / mistrivsel.
• Godt 2 pct. af befolkningen oplever at have haft en langvarig psykisk lidelse.
• Ca. 30 pct. af denne gruppe opfatter sygdommen som meget hæmmende
I den nævnte rapport fra regeringen, nævnes det at:” Tvivl, uvidenhed, fornægtelse og fordomme hos de
pårørende kan ligeledes medvirke til stigmatiseringen. Ligesom de pårørende selv stigmatiseres
og også kan opleve det skamfuldt at have et menneske med en psykisk lidelse i familien”
Der skal en større indsats til at komme tabuerne omkring psykiske lidelser til livs og dermed opbygge en
åbenhed omkring det. Dette er regeringen også opmærksomme på, og nævner i rapporten at:”
”Overordnet set bør indsatsen bygge på åbenhed, herunder inddragelse, dialog og samarbejde, både med
den enkelte og med dennes familie og øvrige netværk”
Følg os på Facebook her: https://www.facebook.com/galloshow14?ref_type=bookmark
Link til rapport kan I finde her:
http://www.sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2013/Oktober/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2013/Rapport-psykiatriudvalg-okt-2013/21-102013/21102013Enmodernebenoginkluderendeindsatsweb.ashx
For yderligere information om Gallo Show 2014, kontakt:
Johanna V. Joensen tlf. 42530003 eller Inge Mackel på tlf. 28704979
Med venlig hilsen teamet bag Gallo Show.

