musikkrådet – et redskap for økt
innflytelse og bedre aktiviteter

landskonferanse for lokale musikkråd, kulturråd, kulturnettverk mm:

FRIVILLIG MUSIKKLIV I FRIVILLIGHETENS ÅR
Tid
Sted
Arrangører

23. - 25. september 2022
Soria Moria Hotell, Oslo (på toppen av Holmenkollen)
Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund og Akershus musikkråd

I tillegg til det faglige byr vi på natursti med musikkoppgaver i flotte omgivelser, allsang og
uformelle musikkaktiviteter.
Ta med sangstemme og gjerne små, enkle instrumenter (fløyter, munnspill, rytmeegg og hva det
nå er). Og husk badetøy, hvis du vil benytte hotellets svømmebasseng!
Priser

kr 3 600
kr 3 500
kr 2 600
kr 2 500
kr 750
kr 650

mat og overnatting i enkeltrom fredag – søndag
mat og overnatting i dobbeltrom fredag – søndag
mat og overnatting i enkeltrom lørdag morgen – søndag
mat og overnatting i dobbeltrom lørdag morgen – søndag
dagpakke (møterom, kaffe/te, frukt og lunsj)
treretters middag for ikke-boende

Påmelding innen 25. august, skjema finner du her: www.musikk.no/nmr/nyheter/vi-inviterer-tillandskonferanse-for-lokale-musikk-og-kulturrad

Representanter for kulturskoler og andre kommunale enheter er også velkommen til å delta.
For ytterligere opplysninger, kontakt:
Norsk musikkråd ved Erlend Rasmussen, erlend.rasmussen@musikk.no tlf 9019 5536
Veibeskrivelse
Hvis du ikke kjører bil eller tar taxi, så kan du da T-bane 1 Frognerseteren fra Oslo sentrum til
Voksenkollen stasjon. Fra stasjonen følger du Voksenkollveien opp til høyre (skilt til Soria Moria
Hotell). Etter ca 800 meter får du innkjørselen til Soria Moria Hotell på høyre side.

fredag 23. september
17.30

Registering, innsjekk, kaffe/te og vafler e.l.

18.00

VELKOMMEN TIL KONFERANSE
Bjørn Hansen, styreleder i Akershus musikkråd.

18.15-19.15

FRIVILLIG MUSIKKLIV I FRIVILLIGHETENS ÅR
I hele 2022 feires frivilligheten. Frivillighet Norge koordinerer innsatsen rundt året.
•

•
•

Frivillighetens år: Hvem står bak, mål, hvordan kan organisasjoner og kommuner
bruke flomlyset året skaper til å få enda mer ut av eget arbeid og enda bedre
oppnåelse av egne mål?
Hva har skjedd og hva skal skje, med særlig fokus på musikkfrivilligheten?
Hvordan bruke Frivillighetens år til rekruttering til frivillig musikkliv, i langsiktig
perspektiv?

Birgitte Brekke, prosjektleder i Frivillighet Norge og styremedlem i Norsk musikkråd.
Ruten Rocks i Sandnes samlet 70 vokalister, gitarister, bassister og trommeslagere.
Sandnesbandet Finn Lizzy var masterband. Sandnes musikkråd var en av
arrangørene. Ruten Rocks presenteres av Øyvind Lapin Larsen, Sandnes musikkråd.
19.15

AVSLUTNING FOR DAGEN

20.00

MIDDAG

lørdag 24. september
10.00-10.30

INTRODUKSJON AV NS 8178/ISO 23591
I 2014 ble verdens første nasjonale standard (NS) for akustikk i musikklokaler
lansert i Norge. I 2021 forelå en internasjonal versjon (ISO).
Hva omfatter standardene, hva er forskjellen mellom dem, hva blir ikke omtalt?
Og hva presenteres i Norsk musikkråds normer og anbefalinger for lokaler til
musikkformål?
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

10.30-11.00

NS 8178/ISO 23591 I PRAKSIS
Hvordan bruke standardene for å sikre at kommunen bygger hensiktsmessige
lokaler for musikklivet?
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

11.15-12.00

MEDLEMSKONTAKT/MEDLEMSPLEIE – KOMMUNIKASJONSLINJER
Hvordan øke samarbeidet mellom rådet og medlemmene, og hvordan øke
samarbeidet mellom lokalerådenes medlemmer?
Plenumssamtale: Erfaringer i de lokale rådene.
Bjarne Dæhli, Norsk musikkråd.

12.15-13.00

EGNE NETTSIDER PÅ NORSK MUSIKKRÅDS PLATTFORM
God praksis for utforming av egne nettsider. Bruk av epost og skylagring.
Mulighet for hjelp til de som har spesielle problemer.
Ved John-Halvdan Halvorsen, Norsk musikkråd

13.00-14.00

LUNSJ

14.00-15.00

NATURSTI MED MUSIKKOPPGAVER (i grupper)

15.00-15.45

DE LOKALE MUSIKK- OG KULTURRÅDENE PRESENTERER SEG OG SINE AKTIVITETER
Råd som ønsker tid til presentasjon av særskilte prosjekter, må melde inn dette på
forhånd.
Liv Tjemsland, Rogaland musikkråd

15.45-16.15

KURSTILSKUDD OG NYE RESSURSER FOR LOKALE MUSIKKRÅD
•
•
•

Lokale musikkråd kan hente ut kurstilskudd fra Musikkens studieforbund
Musikkens studieforbund har utviklet flere kurspakker for lokale musikkråd
Nye kortinfoer presenteres

Ludvig Claeson, Musikkens studieforbund, og Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd
16.30-17.15

INKLUDERING OG GJENOPPBYGGING ETTER PANDEMIEN
Inkludering i musikkaktiviteter. Gjenoppbygging etter pandemien.
Finansieringsmuligheter.
Bjarne Dæhli og Mari Romarheim Haugen, Norsk musikkråd

17.30-18.15

MUSIKKLIVET ØNSKER UKRAINSKE FLYKTNINGER VELKOMMEN
Det lokale rådet kan ha en viktig rolle i arbeidet med integrering av flyktninger.
Praktisk arbeid i Akershus.
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

18.15

SLUTT FOR DAGEN

19.30

MIDDAG

21.30

SAMSPILL OG SAMSANG
Mari Romarheim Haugen og Erlend Rasmussen, Norsk musikkråd

søndag 25. september
9.00-09.30

STØTTE TIL AKUSTIKKMÅLINGER OG LOKALER
Kulturrom har åpnet for å støtte akustikkmålinger utført av bl.a.
fylkesmusikkrådene.
Hvordan finansiere bygging og tilrettelegging av lokaler?
Jon G. Olsen, Akershus musikkråd

9.35-10.20

KOMMUNESTYRE- OG FYLKESTINGSVALG 2023
Valget i 2023 er en god anledning til å påvirke lokale politikere. Her bør det lokale
musikk- og kulturrådet melde seg på. Hvordan kan rådet gi innspill til lokale
partiprogrammer?
I mange lokale partier kan det være for sent å gi innspill til partiprogrammene, men
for å sikre at kultur kommer på dagsorden i valgkampen kan rådet f.eks. arrangere
en lokal kulturdebatt.
Plenumsdiskusjon.
Magne Hansen, Sarpsborg musikkråd, og Øyvind Lapin Larsen, Sandnes musikkråd

10.20

KAFFE, UTSJEKK

10.45-11.30

DE LOKALE RÅDENE ER VIKTIGE FOR NORSK MUSIKKRÅD OG MUSIKKENS
STUDIEFORBUND
Bjørgulv Vinje Borgundvaag, styreleder i Norsk musikkråd og styremedlem i
Musikkens studieforbund.

11.45-12.45

ÅPEN TIME
Åpen time gir rom for aktuelle orienteringssaker, og vi kan ta opp saker og
problemstillinger som kommer fram i løpet av konferansen.

12.45-13.00

OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

13.00-14.00

LUNSJ OG VEL HJEM!
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