FAGDAG
- SKOLEN SOM KULTURARENA -

TIL ALLE SOM PLANLEGGER Å BYGGE SKOLE ELLER KULTURLOKALER:

Da inviterer vi nemlig til fagdag om kulturarenaer på Bjørkelangen skole
og kultursenter. Tema er skole som kulturarena.
Vi får høre om prosessen med å planlegge og bygge huset, og om erfaringene
etter et halvt års drift. -Og så får vi selvfølgelig omvisning i lokalene.
Det er gratis å delta, og det blir servert enkel lunsj.
Se program på neste side.

Meld deg på via påmeldingsskjema
Påmeldingsfrist 8. oktober
Arrangør er Akershus fylkeskommune, i samarbeid med Aurskog-Høland kommune, og SoKul v/Sigbjørn Solheim

Layout: Grafisk senter, Akershus fylkeskommune, foto av salen: Gabi Valentien, foto av barn: Aurskog-Høland kommune

Sett av torsdag 18. oktober, fra kl. 10-15.

Program
09.30

Registrering - samt en kaffekopp hvis du ønsker det.

10.00

Åpning
Ved Per Ole Rønning, kommunalsjef for teknisk drift
og kultur i Aurskog-Høland kommune.

10.15

Erfaringer med å bygge kulturarena i skolebygg –
sett fra et sluttbrukerperspektiv
Gjennomførte utbygginger; premisser, prosesser,
erfaringer, delaktighet, økonomiske betraktninger.
Forutgående tanker bak kulturdelen på Bjørkelangen
og kultursalen på Bråte skole. Sambruk. Rommenes
funksjoner. Egne rom til kultur. Kulturskolen som
ressurssenter. Størrelser på rom. Ulike bruksmuligheter.
Ting å passe på underveis. Hva fikk vi til? Hva kan
justeres for de som kommer etter?
Ved Sigbjørn Solheim
Demonstrasjon av det elektroniske etterklangsanlegget
med pianist Richard Morgan, operasanger Petter
Simonsen og Sigbjørn Solheim.

11.30

Lunsj

Erfaringer med huset etter et halvt års drift
12.15

Sambruk mellom kultur, skole og idrett
Ved Gabi Valentien, kulturkoordinator,
og Eirik Udnæs Hoel, idrettskonsulent
– Aurskog-Høland kommune.

12.30

Skolens erfaringer
Ved Anne Gry Enger, rektor Bjørkelangen skole
– Aurskog-Høland kommune.

12.40

Kulturskolens erfaringer
Ved Stine Magnussen, rektor Aurskog-Høland
kulturskole.

12.50

Erfaringer med teknisk drift
Ved Trond Inge Johansen – teknisk ansvarlig på huset
– Aurskog-Høland kommune.

13.00

Omvisning

14.00

Den lokale kulturscenen for 2020?
Nye muligheter og krav til teknikk, fleksibilitet og
sambruk. Erfaringer og tips for planlegging av nye
kulturscener og sambruksløsninger med skole.
Utfordringer omkring sambruk med skole.
Ved Rune Håndlykken

Konferansier:
Rune Winum, seksjonsleder for idrett, friluftsliv, frivillighet
og folkehelse i Akershus fylkeskommune.

Sigbjørn Solheim
Har vært kultursjef i Aurskog-Høland,
Bærum og Trøgstad, kulturskolerektor
i Tromsø. Er musiker, dirigent og storbandleder. Gjennomført tre større utbygginger i Tromsø og Aurskog-Høland,
samt forprosjektet til Bærum kulturhus.
Driver nå selvstendig gjennom foretaket
SoKul (Solheim Kulturformidling).

Rune Håndlykken
Har i 21 år drevet Kulturhusplan DA som
rådgiver for planlegging og bygging av
nye kulturarenaer, frå mulighetsstudier
via rom- og funksjonsprogram til
planlegging og anskaffelse av utstyr.
Brukerkompetanse, sambruk, tverrfaglig
planlegging og nye tekniske muligheter
er stikkord. Har bl.a. vært rådgiver for
21 nybygg/ ombygginger av regionale
kulturbygg i Norge og nylig for nye lokale scener i sambruk med
skole, på Frogner og på Bjørkelangen. Tidligere kulturhusleder
i Bø i Telemark og kulturkonsulent i Seljord kommune. Bachelor
i kulturadministrasjon fra høgskolen i Bø i Telemark (Nå Universitetet Sørøst Norge, USN).

Magne Skålevik
Spesialrådgiver i akustikk. Opprinnelig
musikklærer. Studerte akustikk på NTH
(NTNU). Siden 1997 akustikkrådgiver
i byggebransjen med spesialisering i
kulturbygg og rom for musikk. Relevante
prosjekter inkluderer Oslo Konserthus,
Grieghallen, Kilden Kristiansand, KHIO
(teater, opera, og ballett), Bærum
Kulturhus, Asker Kulturhus, Nittedal
Kulturhus, Notodden Bok- og Blueshus, Røverstaden (tidl. Club
7/Sardines), Fosnavåg Konserthus, Peer Gynt Salen, Riddersalen
Rosendal, Bjørkelangen, Åsane Kulturhus, Ål Kulturhus, Moss
Kulturhus, m.fl.

Meld deg på via påmeldingsskjema
(påmeldingsfrist 8. oktober)
BESØKSADRESSE:
Haldenveien 123, 1940 Bjørkelangen.

14.25

Akustikk for alle
Hva slags akustikk trenger man, hva kan man gjøre
for å få det, og er AAS (Active Acoustic System)
svaret på alle behov?
Ved Magne Skålevik.

14.50

Sluttord

15.00

Ferdig, vel hjem!

KOLLEKTIV TRANSPORT:
Buss fra Lillestrøm bussterminal (togstasjon) klokken
9.00. På Bjørkelangen 9.45. Gå av på busstoppen
som heter «Bjørkelangen vgs». Gi beskjed dersom du
kommer med bussen, så ordner vi transport den siste
kilometeren til skolen.

