Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
inviterer til SAMBA 2015 - en nordisk konferanse med
fokus på SAMHANDLING for å styrke kunst og kultur i
opplæringen.

11. - 12. NOVEMBER 2015
KRISTIANSAND
Kilden teater- og konserthus / Universitetet i Agder

Jakobsli barnehage. Foto: Lena Knutli

SMAKEBITER FRA PROGRAMMET
Konferansen SamBa 2015 arrangeres i samarbeid med Universitetet
i Agder, Vest-Agder fylkeskommune og Kristiansand kommune. Vi
byr på to dager med lokale, nasjonale og nordiske innslag i plenum,
parallelle sesjoner og praktiske verksteder samt utstillinger og
kulturinnslag.

Bakgrunnen for SamBa 2015 er BODØPILOTEN
- et samarbeid mellom Bodø kommune,
Nordland fylkeskommune, Universitetet i
Nordland og Nasjonalt senter for kunst og
kultur i opplæringen (KKS). SamBa 2014 ble
arrangert i Bodø. Målet med piloten har vært
å styrke kvalitet, interesse og engasjement for
kunst- og kulturfagene i opplæringen, samt
å utvikle modeller for samhandling mellom
ulike aktører i en kommune og utnytte den
samlede kompetansen som er tilgjengelig
lokalt.
BODØPILOTEN er nå inne i sitt siste år. På
konferansen i Kristiansand vil vi presentere
smakebiter og resultater fra arbeidet.

ARTS AND CULTURAL EDUCATION IN THE NORDIC
COUNTRIES – TRENDS AND PERSPECTIVES FOR THE FUTURE
Professor Anne Bamford er blant annet kjent
for boka WOW-faktoren (2006) hvor hun
på oppdrag fra UNESCO så på kunstfagenes
betydning i utdanning. Bamford er i sin
utdanningsforskning opptatt av kreativitet
i forhold til innovasjon, innflytelse på
samfunnet, mangfold og likeverd. Hun har også
kartlagt status for kunst og kulturfagene i flere
nordiske land. Rapporten Arts and Cultural
Education in Norway kom i 2012. På SamBa
2015 vil Bamford trekke fram trender og ulike
framtidsperspektiver.
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BODØPILOTEN

SAMSPILL OG KOMPONERING UTEN GRENSER
SKUG-senteret ved Tromsø kulturskole er et ressurssenter for spesielt tilpasset
musikkundervisning. Ved å ta i bruk en kombinasjon av datateknologi, tilgjengelig
hetsteknologi og musikkteknologi er det ingen grenser for hvem som kan få
undervisning ved SKUG-senteret. SKUG-senteret samarbeider blant annet med NAV
og Norges arktiske universitet og er en del av et forskernettverk ved universitetet i
Huddersfield. På SamBa 2015 kan du bli med på et verksted som viser mulighetene
for barn med særlige behov. Elin Skogdal, Einar Berg-Olsen og Dr.Tim Anderson ved
SKUG-senteret leder verkstedet.

Foto: Anna Berthelsen

SLOW BRIDGE
Kunstner Anna Berthelsen har dette året
samarbeidet med barnehager og skoler i
Kristiansand om et stort kunstprosjekt. Over
5300 barn fra 0-16 år fra mange ulike kulturer
har ved hjelp av speilfliser og sine drømmer
vært med å skape Slow Bridge - et vakkert og
varig kunstverk ved Odderøybrua. Prosjektet
er et samarbeid med The Tall Ship Races
Kristiansand og Kristiansand kommune og er
finansiert av Cultiva med prosjektledelse fra
Senter for ung kunst og kultur ved Universitetet
i Agder. På SamBa 2015 blir prosjektet presentert
og vi får en guidet tur til kunstverket.

Foto: SKUG-senteret

Konferansen SamBa 2015 handler om SAMhandling for og med BArn og unge for å løfte
kunst og kultur i opplæringen. I to dager setter vi fokus på mye av det flotte arbeidet som
gjøres lokalt, vi sprer erfaringer og forskning. Målet er å inspirere og motivere til eget
arbeid der DU bor og arbeider.

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Universitetet i Nordland, 8049 Bodø
Tlf +47 75 51 75 00 kunstkultur@uin.no
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