Amatørmusikkens status og vilkår i Danmark 2014
Dansk Amatør Musik indbyder til konference
fredag den 14. november 2014 kl 09.30 – 15.00
Konferencen afholdes på Den Kreative Skole,
Kongensgade 111, 7000 Fredericia
Hvordan har amatørmusikken det egentlig i dag – og hvor er vi på vej hen? Så kort kan
emnet for debatten egentlig sammenfattes. Svaret er næppe helt så enkelt.
Et meget velbesøgt debatmøde i København 3. maj i år afslørede hurtigt, at der under det
indledende spørgsmål gemte sig adskillige interessante emner, som hver især kaldte på
større opmærksomhed.
Med konferencen 14. november vil vi prøve at få kastet mere lys over en række af disse
emner – i forventning om, at vi dermed også nærmer os en større konklusion.
Kulturminister Marianne Jelved deltog på mødet 3. maj, og vi er glade for hendes tilsagn
om også at komme 14. november for at deltage i debatten – og for at fortælle om hendes og
regeringens visioner på området.
Hele dagen kommer til at foregå i plenum – ingen går på den måde glip af noget.
Korte, koncentrerede oplæg vil veksle med mulighed for debat.


En status fra både kor- og orkesterside – hvor ligger styrker og svagheder?



Hvordan er samarbejdet med de professionelle musikere/orkestre og ensembler - og
kan amatørerne lære noget af de professionelles outreach-bestræbelser?



Skolereformen og dens muligheder for mere musik i folkeskolen.



Forskellige metoder til sikring af korets eller orkestres fremtid.



Vi ser på to skoleprojekter – Sangens Hus og Orkesterefterskolen - hvad kan de?



Hvordan bringer vi i amatørmusikken faklen videre til nye generationer?

Deltagergebyret på 250 kr. inkluderer morgenkaffe, en lækker frokostbuffet og kaffe/te
samt vand hele dagen.
Tilmelding senest 3. november 2014 kan ske her eller på DAMs hjemmeside.
Vi håber også denne gang, at rigtig mange vil deltage, så vi i fællesskab kan sætte
dagsorden for amatørmusikkens udvikling i de kommende år. Vel mødt!

Program for konference 14. november 2014
09.30 – 10.00

Ankomst - morgenkaffe

10.00 – 10.10

Velkomst v. Ulrik Hedegaard

10.10 – 10.20

Indledende oplæg v. kulturminister Marianne Jelved

10.20 – 10.40

Hvordan har amatørkorene og –orkestrene det i dag? – Lisbeth
Gråkjær, Kor72, og Tove Leininger, DAO/DAM.

10.40 – 11.00

Debat

11.00 – 11.20

Synergi og samarbejde mellem professionelle og amatører – Palle
Kjeldgaard, Aarhus Symfoniorkester, og Claus Due, Storstrøms
Kammerensemble.

11.20 – 11.40

Debat

11.40 – 12.00

Muligheder i forlængelse af folkeskolereformen – Marianne Ubbe,
skoleleder ved Sanderumskolen i Odense, og Arne Gaardsted
Jørgensen, leder af Den Kreative Skole i Fredericia.

12.00 - 12.20

Debat

12.20 – 12.30

Bemærkninger fra kulturministeren

12.30 – 13.30

Frokost – buffet

13.30 – 13.50

Eksempler fra dagligdagen i to amatørorkestre – formændene fra
Nordsjællands Sinfonia og Fredericia Byorkester, Thorsten
Larsen-Seul og Anders Nørregaard fortæller om, hvordan man
sikrer orkestrets fremtid.

13.50 – 14.10

Debat

14.10 – 14.30

To skoleprojekter – Mads Bille, Sangens Hus, og Charlotte
Borchorst, Orkesterefterskolen.

14.30 – 14.50

Debat – hvad kan vi i amatørmusikken selv gøre?

14.50

Afrunding af dagen – kom godt hjem

