Handlingsprogram 2021-2023
FNs bærekraftmål ligger som et naturlig fundament for hele vår virksomhet. Vestland musikkråd har
som mål å synliggjøre kulturens rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling.
Vestland musikkråd (VMR) ønsker å vise at det frivillige musikklivet er en viktig aktør i arbeidet for bedre
lokalsamfunn – både med hensyn til miljø og folkehelse. Å delta aktivt i sang- og musikkaktivitet bygger
vennskap, noe som virker forebyggende i en tid når det hersker utrygghet for økonomi, helse og miljø. Vi
mener aktiv deltakelse i musikklivet forhindrer utenforskap og polarisering, og er med på å bygge
bærekraftige og inkluderende lokalsamfunn. Som regionledd av Norsk musikkråd og Musikkens
studieforbund skal VMR bidra til å nå de felles overordnede målene i den nasjonale strategi- og
handlingsplanen vedtatt av Musikktinget. Dette gjøres i samarbeid og dialog med vårt felles nettverk,
musikkfrivilligheten.

• DELTAKELSE OG INKLUDERING
Vestland musikkråd skal gjøre en innsats for bredere deltakelse i det frivillige musikklivet
Et viktig kriterium for en god folkehelse i et godt lokalsamfunn er at alle føler tilhørighet, og får bidra med
noe som er viktig for felleskapet. Vi mener at aktiv deltakelse i musikklivet forhindrer utenforskap.
Gjennom samspill der gamle og nye tradisjoner møtes kan det dannes vennskap og mestringsfølelse; et
godt utgangspunkt for tillit mellom mennesker, og håp for fremtiden.
Ett av tiltakene for å få til høyere deltakelse er å være medspiller i Frivillighetens år 2022. Frivillighetens
år (koordinert av Frivillighet Norge) har som mål å «sette fokus på frivilligheten som en hjørnestein i den
norske samfunnsmodellen, og vise frem aktiviteten som skjer på frivillig basis i lokalsamfunn i hele
landet». VMR ønsker å ha hovedfokus på frivilligheten på neste SAMSTEMT, i 2022.

• PLANLEGG FOR KULTUR
Vestland musikkråd skal arbeide for at kommuner og fylkeskommune skal ha planer der det frivillige
musikklivets interesser ivaretas
I neste periode ønsker VMR å opprettholde fokuset på lokale og regionale planer som er så viktige for det
frivillige musikklivet. Vestland musikkråd jobber for å bedre kulturlivets rammevilkår, og ønsker å
stimulere til bedre kontakt mellom det frivillige og det offentlige. VMR mener at planlegging for kultur
hører naturlig hjemme i satsingen på gode lokalsamfunn og en bærekraftig fremtid.

• GODE LOKALER TIL MUSIKKAKTIVITET
Vestland musikkråd skal arbeide for at det frivillige musikklivet skal ha tilgang til gode musikklokaler
Ett av virkemidlene for en god samfunnsbygging er å sørge for at befolkningen får tilgang på egnede
musikklokaler både til øving og fremføring der de bor. VMR skal bidra med kunnskap for å få best mulige
løsninger ved rehabilitering og bygging av nye musikklokaler.
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