
Foredragsholdere: 1. nettverkssamling De unges arena BTV og OH: 

 

 

Vera Micaelsen – Åpnings-/ avslutningsforedrag 

 
Vera har i en årrekke arbeidet som programleder i NRK, først og fremst i program rettet mot ungdom. 

Hun har forfattet flere barnebøker og i tillegg jobbet med film. Sist høst ble hun ansatt i Norsk kulturråd. 

Hun tiltrådte som seniorrådgiver i sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, nærmere bestemt i 

flerfaglig seksjon i kulturavdelingen. En utfordrende oppgave som hun kommer til å ta utgangspunkt i på 

vår samling. Nærmere informasjon: www.dks.no  

 

 

 
Arne Krokan – Den digitale arena 

      
Arne er professor i teknologi, kommunikasjon, organisasjon og ledelse ved Institutt for sosiologi og 
statsvitenskap ved NTNU. Han har doktorgrad i medievitenskap og magistergrad i familiepsykologi fra 
Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet ved Norges Markedshøyskole, Handelshøyskolen BI og 
Biblioteks - og informasjonshøyskolen. De siste årene har Krokan holdt en rekke foredrag og bidratt i 
strategiske prosesser for store og små selskaper i privat sektor, samt for offentlig sektor. Arne er opptatt 
av teknologi og samfunnsendring. Hans store prosjekt er å forstå mer av hvordan ny teknologi endrer 
samfunnet på ulike måter, og spesielt organisasjoner, deres forretningsmodeller og vilkår for verdier. 

http://www.dks.no/
http://www.ntnu.no/
http://blogg.ventelo.no/wp-content/uploads/2011/05/Arne_Krokan1.jpg


Høsten 2012 utkom boken Smart læring: hvordan IKT og sosiale medier endrer læring (E-bok) I disse 
dager leverer han bokmanus til nok en interessant bok: Nettverksøkonomi – om å forstå digitale 
tjenester og sosiale medier.  
Utfyllende informasjon: http://arnek.wordpress.com/2012/09/13/smart-laering/ 
  
 

Elin Gullesen Bratt - Relasjonsledelse 

 

Elin er autorisert konsulent i relasjonsledelse. Hun er opprinnelig førskolelærer, men gikk raskt videre til 

utdanning og jobb innen samspill og ledelse, coaching og lagbygging. Hun har vært tilknyttet 

Relasjonsledelse Norge siden 2007.  Mer informasjon finner du på hennes egen hjemmeside 

www.kreu.no  og  www.relasjonsledelse-norge.no.  

 

 
 
Eric Booth – Kreativ samhandling / Teaching Artists 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eric var sentral i oppstarten av Teaching Artists arbeidet i USA, og har i en 

årrekke vært med å utvikle Teaching Artists program i New York knyttet til de 

fleste av de mest kjente kunstinstitusjonene som Lincoln Center Institute, Manhattan Theater Club, Epic 

Theater, Carnegie Hall/Weill Music Institute, New York Philharmonic, Guggenheim Museum, Juillard 

http://www.haugenbok.no/visverk.cfm?au=1&cid=241309
http://arnek.wordpress.com/2012/09/13/smart-laering/
http://www.kreu.no/
http://www.relasjonsledelse-norge.no/


School, og mange andre. Han er en svært ettertraktet kursholder og inspirator, ikke minst for større 

kunst- og utdanningsinstitusjoner under utvikling og fornying. Dette gjelder ikke bare i USA, men for 

eksempel Skottland, England Tanzania, Sør-Afrika, og mange oppdrag for El Systema i Venezuela og  

et liknende musikkutdanningsprogram i Brasil. Vi er svært heldige som har Eric med oss på dette 

kurset! Han vil lede seminaret sammen med senterleder for Seanse Marit Ulvund.  

 
 

Marit Ulvund - Kreativ samhandling / Teaching Artists 

 
Marit er høyskolelektor og utøver med Hovedfag i Drama, film og teater fra Universitet i Trondheim, og 
videre teaterstudier fra University of Minnesota, USA. For tiden arbeider hun med å sluttføre et PhD 
arbeid med tittelen Echo Theatre – from experience to performance, i et samarbeid mellom NTNU, 
Trondheim og QUT, Brisbane Australia. Hun har vært ansatt ved Høgskulen i Volda siden 1992, og 
foruten å arbeide som lærer i drama/teater, fortelling og fortellerteater har hun særlig arbeidet med 
fagområdet kommunikasjon, presentasjon og hersketeknikker. Hun har også vært aktiv i utvikling av 
egne forestillinger og på turne for Riksteatret i samarbeid med musikere. Marit har vært med i Seanse 
siden starten, og arbeider med utvikling og tilrettelegging av program, veiledning, konferanser og 
forsking.  
Mer informasjon: 
http://www.seanse.no/default.aspx?menu=179  
http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/om-hogskulen/avdelingar/kulturfag/bli-kjent-med-oss/marit-

ulvund&PHPSESSID=47eb4dc450a6f6d614dc9476d51d0c0c 

 

 

Lage Thune Myrberget – Den digitale arena (tirsdag) 

 

Lage er trommeslager, komponist og musikkpedagog. Han har 25 års erfaring som freelance 

musiker/studiomusiker/komponist/pedagog og har utgitt flere lærerbøker. Han er hovedlærer i slagverk 

ved Nordisk Institutt for Scene og Studio (NISS) i Oslo. Myrberget har som kreativ leder i New Media 

Generation utviklet lydstrategi for flere av norsk idrett sine særforbund, deriblant langrenn, hopp, 

http://www.seanse.no/default.aspx?menu=179
http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/om-hogskulen/avdelingar/kulturfag/bli-kjent-med-oss/marit-ulvund&PHPSESSID=47eb4dc450a6f6d614dc9476d51d0c0c
http://www.hivolda.no/nyn/hivolda/om-hogskulen/avdelingar/kulturfag/bli-kjent-med-oss/marit-ulvund&PHPSESSID=47eb4dc450a6f6d614dc9476d51d0c0c
http://no.wikipedia.org/wiki/Trommeslager
http://no.wikipedia.org/wiki/Komponist
http://no.wikipedia.org/wiki/Musikkpedagog
http://www.hivolda.no/neted/upload/img/20100927/MU-foto-1.jpg


telemark, kombinert, freestyle og skiskyting. Han er også faglig leder for BANDfabrikken i Oslo. Lage er 

også kalt Norges mest kreative IKT- pedagog!  

Han er svært opptatt av situasjonen dagens barn og unge befinner seg i, med tilgang på uendelig 
mengder med fakta gjennom digitale løsninger og hvordan vi som lærer kan dra nytte av dette og skape 
samspill. Lages tanker om proksimal undervisning viser oss at elevenes digitale verden kan tas på alvor 
og skape spennende læringsresultater.  
Med utgangspunkt i tittelen "SNIPP SNAPP SNUTE... Fremtida er i rute” vil han benytte iPad, men du 
trenger ikke egen iPad for å være med på de praktiske øvelsene. På verkstedet viser han hvordan 
App's fungerer på datamaskiner, og hvordan bruke dette i produksjon av innhold til undervisning. 
Embeding av kode fra Spotify og Google inn mot læringsplatfomen It's Learning blir tatt opp her.  
I foredraget viser han fire ulike prosjekter: Lyddesign på idrettsarena. Komposisjon av ledelse. 
Gamification av læremateriell. Tverrfaglig snøglede.  
 Se et godt eksempel på hans type arbeid: http://www.youtube.com/watch?v=LioR65g7b8E 
 

 

 

Vidar Sæther – Den digitale arena (torsdag) 

 Vidar er utdannet som musikkpedagog ved Norges Musikkhøgskole. Har 

hele livet vært opptatt av den magien som skjer når man kan lære bort noe til andre, og er alltid på jakt 

etter nye og gode pedagogiske innfallsporter. Vidar har jobbet som musikklærer på alle nivåer - i 

kulturskolen, grunnskolen, ungdomsskolen, videregående skole og på høgskoler. Han har turnert som 

musiker i innland og utland med forskjellige band, og gitt ut en rekke plater med blant annet bandene 

Funky Butt og Moments Notice. Vidar jobber nå fast som musikklærer i videregående skole, og driver 

tre nettsteder med fokus på musikk, undervisning og smartlæring: www.smartundervisning.no 

Se også: www.improskolen.no og www.musikkteori.net   

Han sier selv han har (mye) mer enn gjennomsnittlig interesse for data og teknologi, kombinert med et 

brennende ønske om å lære bort og være til hjelp for andre, har gjort at Vidar nå er en av  

landets fremste ressurser på internett og e-læring.      

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=LioR65g7b8E
http://www.smartundervisning.no/
http://www.improskolen.no/
http://www.musikkteori.net/


Lisbeth Wathne Svinø – Kulturelt entreprenørskap 

 

 

 

 

 

   

Lisbeth har flettet sin bakgrunn fra musikk, næringsliv og coaching sammen til 

ulike innfallsvinkler for kultur- og næringslivssamarbeid. Utvikling og veiledning 

er stikkord og entreprenørskap hovedoverskrift for det hun arbeider med.  

Lisbeth arbeider med studenter ved Norges Musikkhøgskole innen valgemner relatert til 

entreprenørskap. Hun er dessuten faglig ansvarlig for den samlingsbaserte videreutdanningen ”Kulturelt 

entreprenørskap” som er oppjustert til 15 studiepoeng fra høsten 2013. 

I tillegg driver hun sitt eget konsulentselskap der hun bl.a. arbeider med coaching og atferdsanalysen 

LIFO®. Hun har oppdrag innen etablererveiledning av kunstnere/kreative næringer, leder- og 

organisasjonsutvikling hos ulike typer bedrifter og kultur-og-næringslivssamarbeid med fokus på bruk av 

kultur inn mot kommunikasjon og teamutvikling. Lisbeth arbeider også tett med Norsk Kulturskoleråd i 

nasjonale programmer. 

 


