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Nordisk konference i Midtjylland vil gentænke børnekultur i hele Norden
Til januar står der for alvor kunst og kultur på programmet, når Aarhus 2017 byder velkommen til et år
som Europæisk Kulturhovedstad. Men en konference i Midtjylland sætter allerede nu kunst, kreativitet
og skole højt på dagsordenen.
Hvad er kunstnerisk kvalitet? Hvordan kan det kreative og kunstneriske felt anvendes i skolerne? Og
hvordan kan de nordiske lande samarbejde om at få sat kunst, kreativitet og kultur højt på den nordiske
skoledagsorden?
Det er nogle af de spørgsmål, som bliver stillet med flere forskellige røster, når BUM – Netværk for Børneog Ungekultur i Region Midtjylland fredag d. 18. november afholder stor nordisk konference. Her skal der
blandt andet sættes ord på, hvordan man i Norden kan blive endnu bedre til at sætte kunst og kultur i
børns og unges hverdag på dagsordenen, gennem såvel ord som handling.
Fra snak til handling
Og det er nødvendigt, så det ikke blot bliver til snak, men også handling, fortæller Kirsten Langer,
projektleder i BUM:
”Vi ved, at kunst og kultur er en livsnødvendighed for alle mennesker. Vi ved også, at det har afgørende
betydning, at børn møder kunst og kultur så tidligt som muligt. Og vi ved, at der foregår en masse gode
tiltag rundt omkring i hele Norden på det børnekulturelle område. Nu har vi brug for at mødes og skabe
dialog om, hvordan vi konkret kan udnytte denne viden og erfaring”.
En lang række forskellige kompetencer inden for kunst, kreativitet og læring fra hele Norden vil bidrage
med viden, inspiration og indspark til dialog. Herunder førende danske og nordiske forskere,
repræsentanter fra de nordiske kulturelle styrelser, ministerier og arbejdsgrupper og ikke mindst nordiske
kunstnere og kulturformidlere, der gennem workshops vil give hands-on eksempler på, hvordan man kan
arbejde med det kunstneriske og kreative felt i daginstitutioner og skoler.
Om BUM:
BUM er et netværk for børne- og ungekultur i Region Midtjylland. Netværket koordinerer og faciliterer
tiltag, der understøtter de fagprofessionelle, der arbejder med kunst og kultur, hvor børn og unge færdes.
BUM arbejder med børns og unges dannelse – den langsigtede kultur samt kontinuerligt at styrke og
videreudvikle samarbejder på tværs både nationalt og internationalt.
Dato og sted: fredag d. 18. november kl. 9-16 i Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads, 8600 Silkeborg.
Mere information om konferencen på www.bumkultur.dk/konferenceseminar
Journalister og andre interesserede er velkomne til at kontakte Kirsten Langer fra BUM for yderligere
information på kirsten@kulturprinsen.dk eller tlf.nr. 26881415

