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Til alle landets kommuner og kommunale kulturskoler
Konferansen

= Vi 24. – 25. september 2019 handler om kunst og kultur for et inkluderende lokalsamfunn.

Kulturskolene har gjennom Norsk kulturskoleråds Landsting bedt Norsk kulturskoleråd om å prioritere inkludering,
flyktninger og utenforskap som et av sine viktige satsingsområder – og dette er et av de mange tiltakene vi gjør for
å imøtekomme denne oppfordringen.
Derfor håper vi også at så mange som mulig av de kommunale kulturskolene melder seg på konferansen og deltar i
diskusjonene med sine erfaringer og betraktninger på området inkludering.
Vi er stolte over å ha fått tak i gode foredragsholdere. Marco Elsafadi vil snakke om alle barn og unges rett til
inkludering og involvering, om relasjoner mellom mennesker og av kraften som oppstår i relasjoner mellom
mennesker. Loveleen Brenna vil holde foredrag om mangfoldsledelse som et viktig verktøy for å sikre økt
arbeidsdeltakelse og inkludering i arbeidslivet. Gode kunstneriske opplevelser er også en viktig del av
konferansen og forestillingen Blokk til Blokk på Det Norske Teatret er en del av konferansepakken første dag – det
samme er også Fargespill Oslo på konferansens andre dag.

= Vi er altså blitt en spennende konferanse som inneholder varierte foredrag, flotte forestillinger, formidling av
erfaringer, fellesskap og fremtidsrettede funderinger!
Konferansen avholdes i et samarbeid mellom
Stiftelsen Fargespill, Norges Musikkorps Forbund, Kulturtanken, Nasjonalt senter for kunst og kultur i
opplæringen, Oslo kommunale kulturskole, KS og Norsk kulturskoleråd.
Sted: Oslo; Riksscenen og Det Norske Teatret
Tid: 24. – 25. september 2019
Forrige konferanse i Larvik samlet 180 deltakere – vi gleder oss til å møte mange av dere igjen og å stifte
bekjentskap med nye.
Vi oppfordrer kommunene til å stille med flere deltakere fra ulike etater for å ha et godt utgangspunkt for videre
samarbeid når man kommer tilbake til egen hverdag igjen.
MEN hjertelig velkommen til alle uansett ᄨ
Konferansen starter tirsdag 24. september kl 0930 og avslutter onsdag 25. september kl.15.00.
UTVIDET PÅMELDINGSFRIST 20. aug 30. aug 2019.
For mer informasjon, flyer, program og påmelding se her
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