Undring 4 år, Grimstad
Program

Tirsdag 24.aug.
kl.
12.00 – 13.00
Velkommen til lunsj, Sted: Kantina, UiA, Campus Grimstad, Jon Lilletunsvei 9
13.00 - 14.30
” En relasjonell musikkestetikk: Vi deler – altså er vi til!”
foredrag med musiker, komponist og førsteamanuensis Høgskolen i Agder Tony Valberg

14.45 - 17.00
•

” Det er ikke størrelsen det kommer an på!” ved Morten Sæther, førstelektor ved seksjon for
musikk,DMMH. Prosjektleder for KOM – barnehage nettverket i Sør – og Nord Trøndelag.

•

” Kunst og kultur i praksis fra vårt ståsted”. Personalet fra Moholt Barnehage i Sør - Trøndelag
deltar bl.a i KOM – prosjektet.

•

” Våre forventninger til førskolestudiet om bruk av kunst og kultur i barnehagehverdagen”.
Studenter fra Førskolelærer utdanningen ved HiO deler sin tanker med oss.

•

” Kunst i barnehage nettverket” ved Høgskolelektor og førstelektorstipendiat Ann - Hege
Waterhouse, HiO

Det er satt av tid til dialog og kommentarer fra deltakerne underveis.
Kl 19.30
Fellesmiddag, Rica Hotel Grimstad, Kirkegaten 3

Onsdag 25.aug.
09.00 – 09.45
Aktuelle saker:
”På hvilken måte kan vi dra nytte av å være i de ulike nettverkene?” Tema til diskusjon
”Hva er de største utfordringene vi står overfor når det gjelder kunst- og kulturtilbudet for
barnehagebarn?” Ragnhild Bøhle, prosjektkoordinator i Rikskonsertene, refererer fra møtet hos
Barneombudet 13. august.
10.00 – 11.00
Workshop i forkant av konserten” Jakten på den gule osten”. Vi får besøk av 50 barn fra Hokus Pokus
barnehage. Alle seminardeltakere vil delta sammen med barna.

11.00 – 12.00
Lunsj for store og små / ute lek for barna etter behov. Barna spiser lunsj i barnehagen, før de kommer
tilbake til konserten.
12.00 – 12.50
Konsert ” Jakten på den gule osten”.
13. 10 – 14.15
”Barn og elektronika”.
Utøver og komponisten Arnt Håkon Ånesen forteller om sin måte å jobbe frem musikken til Jakten
på den gule osten.

14.15 – 15.00
En students observasjoner under Undring 4 år. Oppsummering.

15.00
God tur hjem!

Dere vil bli informert om hvilke rom vi skal være på under lunsjen 24. aug.
Alle foredragsholdere som skal ha overnatting er innlosjert ved Rica Hotel Grimstad, Kirkegaten 3.
Kart til Campus UiA legges ved.
Med forbehold om endringer.

