FYLKESMUSIKKRÅD
Østfold musikkråd
www.musikk.no/ostfold
E-post: ostfold@musikk.no

Rogaland musikkråd
www.musikk.no/rogaland
E-post: rogaland@musikk.no

Akershus musikkråd
www.musikk.no/akershus
E-post: akershus@musikk.no

Hordaland musikkråd
www.musikk.no/hordaland
E-post: hordaland@musikk.no

Oslo musikkråd
www.musikk.no/oslo
E-post: oslo@musikk.no

Sogn og Fjordane
Ikke fylkesledd

Hedmark og Oppland musikkråd
www.musikk.no/ho
e-post: ho@musikk.no
Buskerud musikkråd
www.musikk.no/buskerud
E-post: buskerud@musikk.no
Vestfold kulturnettverk
www.musikk.no/vestfold
E-post: vestfold@musikk.no
Telemark kulturnettverk
www.musikk.no/telemark
E-post: telemark@musikk.no
Aust-Agder musikkråd
www.musikk.no/aust-agder
E-post: aust-agder@musikk.no
Vest-Agder musikkråd
www.musikk.no/vest-agder
E-post: vest-agder@musikk.no

Musikkens studieforbund
www.musikkensstudieforbund.no

E-post msf@musikk.no

Møre og Romsdal musikkråd
www.musikk.no/moreogromsdal
moreogromsdal@musikk.no
Sør-Trøndelag musikkråd
www.musikk.no/sor-trondelag
E-post: sor-trondelag@musikk.no
Nord-Trøndelag musikkråd
www.musikk.no/nord-trondelag
E-post: nord-trondelag@musikk.no

REGION ØST /
LANDSKONFERANSE
FOR
LOKALE MUSIKKRÅD
10.-12. oktober 2014
Konferanse Oslo-Kiel

Nordland musikkråd
www.musikk.no/nordland
E-post: nordland@musikk.no
Troms musikkråd
www.musikk.no/troms
E-post: troms@musikk.no
Finnmark musikkråd
www.musikk.no/finnmark
E-post: finnmark@musikk.no

Norsk musikkråd
www.musikk.no/nmr
E-post nmr@musikk.no

MUSIKKRÅDET
ET REDSKAP FOR
ØKT INNFLYTELSE

FREDAG:

PROGRAM
Årets konferanse for lokale musikkråd er både
en Region Øst-konferanse og en av to landskonferanser i 2014 (den andre holdes i
Tromsø). Det blir derfor en flott anledning for
inspirasjon, kunnskap, og å treffe andre musikkråd fra både hele Østlandsområdet og resten av landet.
Årets konferanse blir arrangert helgen
10.-12. oktober, og holdes på Kielbåten både
fordi det er rimelig og fordi det gir konferansen
en god atmosfære. Så sett av helgen nå !
Målgruppen er i første rekke tillitsvalgte i lokale
musikk/kulturråd, men også styremedlemmer i
fylkesmusikkråd og andre interessert er hjertelig velkommen.
Temaer på landskonferansen vil bl.a. være:




Kommunevalg 2015 og lokale musikkråd
Partiprogrammer - valgkampsaker - musikklivet forbereder en felles strategi
Hvordan bruker vi NS8178 som et redskap i det lokale arbeidet? Nasjonal standard for akustikk i musikklokaler



Presentasjon av 4-5 konkrete aktiviteter
og tiltak i regi av lokalt musikkråd, 15 min
pr presentasjon



Gruppearbeid
Redskaper for lokale musikkråd:
Mal for arbeidsplan for lokalt musikkråd,
mønstervedtekter, samarbeidsavtale med
kommunen, enkel nettside/sosiale medier

Kl 10:30

Åpning av konferansen

Tid for et lokalt kulturløft - i kommunen VÅR
Tall er gøy og nyttig
om innsamling og bruk av tall i det lokale musikkrådet og arbeidet i kommunen
*
*
*
*

Kommunevalget 2015, felles strategi
Ferskingforum
Gruppearbeid: Bruk av felles maler
Samarbeid med næringsliv og andre
lokale aktører

LØRDAG
* Gode prosjekter
* Hvordan bruker vi NS8178, ny nasjonal standard for musikklokaler, i kommunen vår
* Presentasjon av innholdet i standarden - og
musikklivets nye normer for øverom og konsertlokaler
SØNDAG
Kl 10:00 ankomst Oslo
Bindende påmelding innen 1. september til
Akershus musikkråd. Navn kan ettersendes/
endres fram til 1. oktober.
Deltakeravgift: kr 2.500,- pr.
deltaker som dekker overnatting — helpensjon
(ikke lunsj i Kiel). Evt. tilskudd fra eget fylkesmusikkråd kommer i fratrekk
Søk gjerne din kommune om tilskudd / støtte til
konferansen
Nærmere info om innhold og påmelding:
www.musikk.no/akershus/region-ost-2014

VELKOMMEN SKAL DERE VÆRE!

