Invitasjon til Nettverksmøte om talentutvikling i Viken
Onsdag 21. april 2021 kl. 11.30 - 16.00
Tema: Et helhetlig løp i talentutviklingsarbeidet
Ansvarlig for møtet: UngMusikk i Viken
På grunn av pandemisituasjonen avholdes møtet digitalt på Zoom.
I gamle Akershus ble det avholdt flere møter i nettverket for talentutvikling, men
nettverket er nå utvidet til å gjelde alle som arbeider med talentutvikling i hele Viken.
UngMusikk har ansvaret for det faglige innholdet, og er vertskap for dette møtet.
Viken fylkeskommune og UngMusikk inviterer til følgende program:

Program
Kl. 11.30

Velkommen
Tonje Kristensen, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune
Alexander Krohg Plur, hovedansvarlig for UngMusikk og virksomhetsleder
for kultur og fritid i Ås kommune
Musikkinnslag med elever i UngMusikk

Kl. 11.45

Hva er et talent?
Are Brean, nevrolog, 1. amanuensis ved Norges musikkhøgskole og
sjefsredaktør for Tidsskriftet Den norske legeforening

Kl. 12.30

Spørsmål og kommentarer til Are Breans foredrag

Kl. 13.00

Pause

Kl. 13.15

Musikkinnslag – med elever i UngMusikk

Kl. 13.30

Presentasjon av UngMusikk
Vi ser på et helhetlig utdanningsløp knyttet til talentsamarbeidet, suksessfaktorer og utfordringer.
Alexander Krohg Plur, hovedansvarlig for UngMusikk
Kari Solheim, daglig leder for UngMusikk

Kl. 14.00

Talentprogrammet i UngMusikk – Samtaler med elever som er med

Kl. 14.15

Spørsmål, kommentarer og innspill fra deltakerne til Alexander og Kari

Kl. 14.30

Pause

Kl. 14.45

Musikkinnslag - med elever i UngMusikk

Kl. 15.00

Høyere utdannings plass i et helhetlig utdanningstilbud, eksemplifisert
gjennom samarbeidet mellom Norges musikkhøgskole og UngMusikk
- Hvorfor er vi med?
- Hvordan kan et slikt samarbeid videreutvikles?
Morten Halle, prorektor ved Norges musikkhøgskole

Kl. 15.30

Spørsmål og kommentarer fra deltakerne til Morten Halle

Kl. 15.50

Veien videre i arbeidet med utvikling av talentprogrammene innenfor de
ulike fagområdene
Øivind Nordal, Viken fylkeskommune

Kl. 16.00

Slutt

Moderator: Alexander Krohg Plur

Meld deg på her: https://response.questback.com/ofk/qcd1jease5
Påmeldingsfrist er tirsdag 19. april
Lenke for å logge seg på møtet vil bli sendt ut dagen før.

Med vennlig hilsen
Viken fylkeskommune

UngMusikk i Viken

