musikkrådet – et redskap for økt innflytelse og bedre aktiviteter

konferanse for lokale musikkråd, kulturråd mm:

DET LOKALE MUSIKKRÅDET I EN NY TID
www.musikk.no/akershus/lokMR2018
Tid

3. - 4. november 2018

Sted

Soria Moria konferansesenter, Oslo

Arrangører

Akershus musikkråd

Det skjer mye spennende for tiden, bl.a. kommunesammenslåinger, regionreform, ny
kulturmelding, Norges Musikkorps Forbund og Norges Korforbund er igjen medlemmer i Norsk
musikkråd, nye nettsider, ny logo, nye personvernregler – her er det mye å snakke om som er
relevant for det lokale musikkrådet.
Akershus musikkråd inviterer lokale musikkråd og samarbeidsorgan for musikklivet i kommunen til
konferanse, både for musikkråd i Akershus, Østlandet og resten av landet.
Konferansen går i år hovedsakelig fra lørdag til søndag. Da blir det en del billigere (og mange kan
bruke fredagen i familien og reise tidlig lørdag), men det er også mulig å komme fredag og bli med
på en uhøytidelig samsnakk-seanse fredag kved.
Lørdag starter hovedkonferansen kl 10.30, og vi slutter etter lunsj på søndag, kl 14.00.
Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også hjertelig velkommen til å
delta.
Pris
kr 2.000,- som dekker konferanse, mat og overnatting i enkeltrom lørdag-søndag.
For de som kommer fredag er prisen kr 3.250,- (inkluderer ekstra middag, overnatting og frokost).
Påmelding via skjema på www.musikk.no/akershus/lokMR2018 innen 1. oktober.
For ytterligere opplysninger, kontakt:
Akershus musikkråd, Jon G. Olsen, jon.olsen@musikk.no tlf 6381 5365

PROGRAM
fredag 2. november
18.30

Kort velkomstsamling for de som kommer fredag kveld

20.00

MIDDAG

lørdag 3. november

10.00

Ankomst - åpning – enkel servering

10.30

Velkommen og presentasjon
Bjørn Hansen, styreleder i Akershus musikkråd

10.45

Felles lokale oppgaver
Lokale musikkråd – felles oppgaver for det lokale musikklivet
Lokale kulturråd – felles oppgaver for det lokale kulturlivet
Hvordan være et godt verktøy for medlemmene i det lokale musikklivet?
Og hvordan samarbeide med resten av kulturlivet?

11.45

Kommunevalget 2019 – lokale politikere kan påvirkes av det lokale musikkrådet

13.00

LUNSJ

14.15

Lokal identitet – gode lokale historier – folkemusikk og «de gode historiene»
Musikkrådet som medspiller i å bygge god lokal identitet i kommunen
Marianne Tomasgård – Folkemusikkonsulent i Akershus og Østfold

15.30

LITEN PAUSE

16.00

Fylkessammenslåing og regionreform
Det skjer mye på regionnivå for tiden, også med betydning for de lokale
musikkrådene. Regjeringen legger fram sitt forslag til flytting av oppgaver til fylkene
15. oktober, trolig også med mange kulturoppgaver.

17.00

Gode musikklokaler til øving – og til konsert
o Kartlegging av kulturlokalene i kommunen –
nytt enkelt kartleggingsverktøy presenteres og forklares
o Hvilke rom passer til hva?
Enkel forklaring for hvilke aktiviteter som passer i hvilke rom (og hvorfor)
o Skolene er viktige lokaler for det lokale musikklivet.
Eksempler på god bruk – eksempler på akustiske tiltak (mer og mindre vellykkede)

18.00

Avslutning lørdag

19.30

MIDDAG

søndag 4. november
9.15

Kommunesammenslåing – gode råd
Mange kommuner slås sammen, dette får også betydning for musikkrådene. Gode
råd på veien hvis dere er i den prosessen.

10.15

KAFFE, UTSJEKK

10.30

Ny grafisk profil og nye nettsider
I løpet av vinteren får lokale musikkråd, fylkesmusikkråd, Norsk musikkråd og
Musikkens studieforbund ny logo og nye nettsider – informasjon og profilering av
musikkrådet på alle nivåer

11.45

Åpen time og korte orienteringer
Bl.a. (suppleres med innspill fra deltakerne - gi gjerne melding på forhånd)
o NMF og NK nå medlemmer i Norsk musikkråd
o Momskompensasjon for lokale musikkråd – forenklet modell
o Voksenopplæring - hva er det? Voksenopplæringstilskuddene
o Det nye datadirektivet GDPR – betydning for lokale musikkråd og deres
medlemmer de lokale musikklagene

12.45

Oppsummering og avslutning

13.00

LUNSJ

