ÅRSMØTEKONFERANSE OG ÅRSMØTE 2021
KONFERANSE: UNG OG LOVENDE – talentutvikling i Vestfold og Telemark
Tid:

Torsdag 4. november kl 10.30 – 14.00 (årsmøte 14.30 – 16.30)

Sted:

Skagerak Arena, Skien

Arrangør:

Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark i samarbeid med
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Kunstneriske innslag: Elever fra lokale kulturskoler
Målgruppe:

Politisk og administrativ skoleeier, kulturskoleledere,
samarbeidsparter/frivillig kulturliv, UKM-ledere, VGS med kunstfag,
regionale profesjonelle ensembler

Konferanseleder:

Morten Hagevik

Mål for konferansen:
* Å skape en felles forståelse for talentutvikling/fordypning i vårt fylke; hva det
er, hvem tilbudene retter seg mot, nødvendigheten av samarbeid, behovet for økonomi
for å få dette til.
* Identifisere viktige aktører i utviklingen av den «kunstfaglige utdanningen» og hvilke
roller/bidrag den enkelte aktør kan ha.
* Få til en økt kobling mellom aktørene.
Timeplan
10.00 – 10.30: Kaffe/te/frukt, kjeks og kake/småprat
10.30 – 10.45: Velkommen og kunstnerisk innslag
Maja Foss Five, leder for hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett
10.45 – 11.30: Hvilke rammeverk og legitimitet har vi for det regionale
talentutviklings-/fordypningsarbeidet?
Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele
- lokale og regionale muligheter i et talentutviklings-/fordypningsperspektiv
Morten Hagevik, styreleder Norsk kulturskoleråd Vestfold og Telemark
Vestfold og Telemark – der mennesker møtes, Kulturstrategi 2021-2024
- regionale og lokale muligheter i et talentutviklings-/fordypningsperspektiv
Else Blom, direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i
Vestfold og Telemark fylkeskommune

Norsk kulturskoleråd sin nye fordypningsstrategi
- mål for strategien og hvordan Norsk kulturskoleråd tenker å jobbe med denne
Rut Jorunn Rønning, prosjektleder for arbeidet med fordypningsstrategien
11.30 – 12.00: Gode eksempler på organisering og gjennomføring regionalt/lokalt
UngMusikk - Follomodellen
- innlegg/presentasjon/spørsmål
Kari Solheim, daglig leder UngMusikk
12.00 – 12.45: Lunsj
12.45 – 13.45: Hvordan går vi frem for å skape varige modeller for fordypning og
talentutvikling i Vestfold og Telemark?
Ansvar og roller, hvem kan gjøre hva/hvem kan ha ansvaret for hva?
Økonomi: Fra prosjekt til drift, hva gjør VI?
Hvor finnes det penger på kort og lang sikt?
Plenumsdebatt
13.45 – 14.00: Oppsummering av dagen/punkter som peker fremover. Hva gjør vi nå?
Hvordan blir veien vår videre?

ÅRSMØTE 2021
14.00 – 14.30: Pause - kaffe/te/frukt
14.30 – 16.30: Årsmøte med innlagt pause

Foto: Sandefjord kulturskole

