
Referat fra samrådsmøde 24.09.10 JM - Aalborg
Dagsorden

1. Tilstede: Steen Lindgaard, Thomas Albæk, Lisbeth Joensen, Finn Svitt, Elin Lundbye, Jan 
Jacobsen, Morten Friis, Thomas Mikkelsen, Henrik Hammer, John Fuglsang, Mads Bak, Malene 
Bonderup, Lisbeth Baggesen, Christian Larsen, Palle Vang. Gæst: Michael Bundgaard
Afbud: Susanne Laub Elling, Jørgen Lorentzen.

2. Godkendelse af dagsorden Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste møde den 15. juni 2010 Godkendt 

4. Samarbejdsfelter mellem JYSK KONSERVATORIUM og KULTURSKOLER I NORDJYLLAND 

 Status på fusionen mellem Aalborg/Århus 

       Der arbejdes på nye fælles studiestrukturer og optagelseskrav.
       (se info på hjemmesiden.)

 Indsatsområder – fødekæde, praktik, projekter.
Kons. er interesseret i at bevare og udvide samarbejdet med KIN. Der er indbygget generel 

praktik i uddannelsesforløbene. Der nedsættes i efteråret en taskforce i forbindelse med
fødekædesamarbejdet. MB vil sende korte informationer ud til kredsen i fremtiden.

 Entreprenørskab – nyt fagområde på konservatoriet
Stikord: Brancekendskab, karierreplanlægning, mediekendskab, projektmageri m.v.
området får sin egen plads på studiet. Værktøjer der kendetegner den gode musiker og
musiklærer. Undervisere er bl.a kaospiloterne og folk far AU. Praktik er indregnet.

 Spørgsmål
Der efterlyses en ny samarbejdsstruktur med kons. omkring Knus og Nus.
Der opfordres til at tage kontakt til Claus Olesen omkring emnet.
Kons. er med på samarbejde omkring kursusaktiviteter i uge 25.

5. Kunstnerordningen 
            En forberedende og opklarende drøftelse i forhold til eftermiddagens møde med KAN.
             Nedenstående punkter udsættes til senere.

a. Styregruppen for Kunstnerordningen (udpegning fra vores kreds)
b. Sekretariats-vært (vores strategi)
c. Sekretær – overlapning med nuværende i løbet af efteråret 



d. Udviklingskonsulent (forslag/tidshorisonter m.v.)
e. Ansættelsesprocedure (FU + vores repr. i styregruppen)

  
6. Fælles udviklingstiltag: (oplæg ved Morten Friis) Teater/drama, billedkunst, dans, 

skriveværksted etc.
(Der er taget initiativ til samarbejde mellem Teatertalen Nord og dramaafdeling ved AK.)
Der efterlyses personer der kan opkvalificere de øvrige kunstarter for Regionen. Man besluttede

at lave en temadag med emnet ”Fælles udviklingstiltag” . (samt overenskomsten) 

7. Uddelegering af ansvaret vedr. ansættelser og struktur m.v. frem til sommer (FU og/eller vores 
medl. af styregruppen for kunstnerordningen) (Palle Vang) 
Udsættes til senere. 

8. Talentklasse-weekend (orientering fra det nedsatte ad hoc udvalg) 
Materiale uddelt inden mødet. Udvalget tilsendes oplysninger på talentelevernes fag og niveau.
Arbejdsgruppen justerer projektet efter tilbagemeldinger fra samrådsmødet til beslutning i FU.

9. ”Musikidé  2010” vedr. Musikkens Hus – resultatet af vores ansøgning foreligger forhåbentlig. 
Orientering om resultat (Palle Vang). 
Tilsagn om tilskud til udviklingsarbejde omkring klassisk talentkonkurrence ”Musikkens Hus”
100.000.  Øvrige punkter ikke imødekommet. Der er indkaldt til møde om projektet med
CWO (Britta Graa) vi deltager med Chr. Larsen og Palle Vang.
ASO har fået 400.000 til børnenes vej til musikkens hus. AK har ikke fået tilsagn om støtte til
projekter men invitation til møde omkring sangprojekt. Vesthimmerland har søgt om 980.000 over 
4.år og har fået 250.000.- kr. i 2010 til et ”pilot – fødekædeprojekt”.

                                         
10. MGK- strukturen/bevillinger (orientering af status v/Jan Jacobsen) 

Der er kommet strukturbeskrivelse fra kunststyrelsen. Der overvejes strategi om at få tilført flere midler
til Nordjysk MGK fra staten. 

11. Det Kongelige teaters balletskole (Ballet Nord) i Nordjylland. optagelsesprøve d. 26. november 

2010 (Mads Bak) 
Orientering om projektet, hvor der er aftalt demotimer i udvalgte kommuner. Det understreges at
projektet er åbent for alle interesserede elever i Regionen.



12. Fælles kursusdage/pædagogisk dag (oplæg fra Susanne laub & Thomas Boe Mikkelsen)
Udvalget suppleres med Henrik Boll. Udvalget arbejder videre med en fælles pædagogisk dag for 
hele Regionen evt. i samarbejde med Dmpf/Dmf mandag i uge 25. Ok at Jammerbugt slår et antal
kurser op som en prøveklud for interesse. Udvalget vender tilbage til FU med detaljer.
       

13. DMKL forlag til vedtægtsændringer (Jan Jacobsen orienterer) 
Forslag om kontingentforøgelse fremlagt i samrådet til forhåndsudtalelse. Alle tilstedeværende
skoler kan stemme for forslaget.

14. Udpegning af nordjyske repræsentanter til DMKL’ s bestyrelse (2 repr. fra vores kreds)
Jan Jacobsen, Mads Bak Suppleanter: Henrik Hammer og Malene Bonderup.

15. Evt. 

Ref. CB


