KOM I GANG!
introduksjon for tillitsvalgte

• Møre og Romsdal musikkråd er paraplyorganisasjonen for
regionleddene av de nasjonale musikkorganisasjonene og
musikk/kulturrådene i kommunene
• Vi har fokus på lags- og organisasjonsutvikling, musikklokaler,
kurs/seminarer, temakvelder og tillitsvalgtopplæring
• Vår oppgave er å bidra til å heve kompetansen i de lokale
musikkmiljøene
• Møre og Romsdal musikkråd er Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbunds regionledd i Møre og Romsdal

Vi tilbyr hjelp til:
1 ORGANISASJON OG LAGSDRIFT

4 LOKALER

-

-

motivasjon av frivillige/tillitsvalgte
stifte nye lokale musikkråd
styrearbeid
samarbeidsavtale med kommunen
handlingsplan
vedtekter
politiattest
tilskudd/støtteordninger

2 DIRIGENT/INSTRUKTØR
-

kurs/seminarer
lokalt studieplanarbeid
voksenopplæringsmidler
fagsamarbeid med fylkesorganisasjonene
skape møteplasser for faglig utvikling
dirigentkontrakter
samarbeidsavtaler med kulturskolen

3 STRATEGISK ARBEID
-

strategiplaner
økonomi/budsjettplanlegging
informasjonsstrategi
kulturloven/plan- og bygningsloven
samarbeidsplattformen mellom KS og
Frivillighet Norge
lobbyråd

å finne et sted å øve
å finne egnet instrumentrom
lager for noter og rekvisitter
akustikknormer og –målinger
støtteordninger (MUO og spillemidler)
kartlegging av tilgjengelige lokaler
brukermedvirkning ved skole- og
kulturarenaprosjekter

5 ARRANGEMENT
-

oversikt over egnede framføringslokaler
skape gode konserter og arrangementer
markedsføring
konsertproduksjon
lyd- og lyskurs

6 SAMFUNNSGEVINST
-

kultur og helse
trivsel i lokalmiljøet
stedsutvikling
integrering
demokrati

Ta kontakt med Møre og Romsdal musikkråd
Kontor:
Postboks:

Julsundveien 7, 6412 Molde
Postboks 2522, 6404 Molde

Kontortid 0830-1530 - kom gjerne innom, men ring helst på forhånd, siden vi
kan være på farten.
Telefon:
E-post:
Hjemmeside:
Ansatte:
Else Marie Outzen, daglig leder
Jonas Høgseth, konsulent/produsent

712 80 452 / 712 80 453
moreogromsdal@musikk.no
http://www.musikk.no/moreogromsdal

Se også:

www.musikk.no
www.musikk.no/lokmr
www.musikklokaler.no
www.musikkensstudieforbund.no

else.outzen@musikk.no
jonas.hogseth@musikk.no

909 95 554
980 36 395

Kom også innom å besøk bandkontor – 712 80 453
E-post:
Hjemmeside:
Ansatte:
Jonas Høgseth, bandkonsulent

bandkontor@musikk.no
http://www.bandorg.no/moreogromsdal

Se også:

www.musikk.no

jonas.hogseth@musikk.no

DET LOKALE MUSIKK/KULTURRÅDET
Det lokale musikk/kulturrådet er en paraplyorganisasjon for alle musikk/kulturlagene i
kommunen, og rådet skal samordne, prioritere og fremme det lokale musikk/kulturlivets
behov. Henvendelser fra lagene til kommunen skal gå gjennom det lokale rådet.
Det lokale musikk/kulturrådet skal:
• Ta opp saker av felles interesse og kartlegge musikk- og kulturlivets behov
• Vær lagenes talerør, og rådgivende organ i alle saker som berører kulturlivet i
kommunen
• Informere kommunens ledelse om lagenes virksomhet og behov
• Skape møteplasser for samarbeid og samhandling med kommunen
• Arrangere fellesaktiviteter for kulturlivet (som f.eks. Musikkens og Kulturens Dag)

ORGANISASJONSKART
Norsk musikkråd og
Musikkens
studieforbund

Nasjonale
medlemsorganisasjoner

Regionale
medlemsorganisasjoner

Lokale
musikk/kulturråd

Medlemslag
(både via organisasjonene og lokale musikk/kulturråd)

Medlemmer

www.musikk.no

