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til  

alle ansatte i alle deltakende kommuner 

Nordea-prosjektet KUL-TUR 2020-21 
 

Kursdag 1 
Mobilen som verktøy for dokumentasjon og 

markedsføring på sosiale medier 
 

Velkommen til den første kursdagen i Nordea-prosjektet KUL-TUR 2020-21. 

Hele 22 av Rogalands 23 kommuner deltar i dette prosjektet og vi gleder oss stort til å arbeide 

sammen med dere de neste to årene. 

 

Kurset gir praktisk innføring i hvordan du best kan bruke mobiltelefonen til å lage godt innhold 

som fungerer i digitale kanaler. 

Du får også tips om markedsføring på sosiale medier. 

 
 

Ryfylke 
Sted:  Sauda. Folkets hus 

 
Dag: Torsdag 30.01.2020 
Tid: kl. 09.00 - 15.00 

 

Nord 
Sted:  Haugesund. Hotell 

Scandic Maritim 
Dag: Fredag 31.01.2020 
Tid: kl. 09.00 - 15.00 

 

Sør 
Sted:  Hotell Quality 

Airport Stavanger 
Dag: Fredag 07.02.2020 
Tid: kl. 09.00 - 15.00 

 

Lunsj   Det serveres deilig lunsj midt på dagen. Lunsjen dekkes av prosjektet. 

Forberedelse  Ta med din mobiltelefon! 

Reise   Reiseutgifter dekkes av den enkelte kulturskole. Kurset er gratis. 

Parkering Sauda: Gratis rett utenfor Folkets hus. 

Haugesund sentrum: Parkering på selve hotellet er driftet av Europark. Det 

er flere parkeringshus og -plasser ved siden av hotellet. 

Stavanger airport: Gratis parkering. 

Påmelding 

Påmeldingsfrist: Torsdag 9. januar. 

Bruk denne påmeldingslenken! Alle deltakere må melde seg på individuelt: 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/kursdag-nordea-prosjektet-kul-tur-2020-21/ 

Du kommer til samme nettsted ved å bruke denne adressen: http://bestilling.kulturskoleradet.no 
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Kursholderne 

SIGRUN AGØY ENGUM er kommunikasjonsrådgiver og kreativt ansvarlig i 

Amnesty Norge. 

Hun er en aktiv kursholder med kunder som Norsk kulturskoleråd, Norges 

musikkhøgskole, NRK Drama, Den kulturelle skolesekken med flere. 

Tidligere har hun jobbet som reporter og programleder i NRK P2, digitalsjef 

i byrået Kulturmeglerne og assisterende presseråd ved den Norske FN-

delegasjonen i New York. 

Engum er utdannet innen journalistikk og medievitenskap. 

 

 

 

 

Fredag 7. februar blir det så mange kursdeltakere, at vi holder to parallelle sesjoner. Begge 

kursgruppene blir kurset av begge kursholderne og har samme innhold. 

 

Med som ekstra kursholder er Frida Marie Grande. 

 

FRIDA MARIE GRANDE er Social Media Manager i Amnesty 

International Norge og har en bachelorgrad i PR og 

samfunnspåvirkning fra Høyskolen Kristiania. Hun startet karrieren 

sin i PR-byråene Trigger og Släger før hun tok fatt på 

organisasjonslivet, først i Redd Barna, så i Amnesty.  

Grande er opptatt av å kommunisere på målgruppenes premisser 

og setter alltid publikum først.  

 
 
 

 

Spørsmål? 

Bare ta kontakt når som helst! 

 

 

Vennlig hilsen 

Lisbeth 

Lisbeth Wathne Svinø 

 

Norsk kulturskoleråd 

Rådgiver veiledning Portefølje 2 

Rådgiver næring 

Telefon: (+47) 48 16 77 07 

E-post: lisbeth.w.svino@kulturskoleradet.no 
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