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Musikkpedagogdagen – august 2019
Vedtak: Ikke gjennomførbart i salene grunnet romkonflikt med QSIMC.
Aktiviteten er likevel ønsket, og kan evt benytte auditoriet og andre
undervisningsrom i 2.hus dersom det er gjennomførbart. Utvalget anbefaler
at eksterne alternativer vurderes for bedre lokaler.
Folkemusikkforum – oktober 2019
Vedtak: Aktivitet godkjennes under forutsetning av at det ikke er i konflikt
med allerede lagte planer for prosjektukeundervisning. (må sjekkes med
komposisjon). Administrativ støtte må avklares og bekreftes før et
arrangement bekreftes og planlegges videre. Initiativtaker henvises til
EVU/Åse Karin Hjelen for avklaring. Rom kan bookes av produksjonssjef så
snart dette er avklart.
Folkesongforum – oktober 2019
Vedtak: Aktivitet godkjennes. Administrativ støtte må avklares og bekreftes
før et arrangement bekreftes og planlegges videre. Initiativtaker henvises til
EVU/Åse Karin Hjelen for avklaring. Rom kan bookes av produksjonssjef så
snart dette er avklart.
Christiania Blåseensemble - mars 2020
Vedtak: Kan ikke godkjennes slik det foreligger da det er i konflikt med
annen avtalt aktivitet. Avtale mellom NMH og CBE må reforhandles i
samarbeid med fagseksjonsleder og studieseksjonen. Studiesjef tar initiativ
til dette.
Stian Eilertsen trompetkonkurranse – september 2019
Utgår fra behandling i utvalget da konkurransen legges sammen med
konsert med NMHs blåseensemble.
Esta kongress - jan/feb 2020
Vedtak: Slik dette er innmeldt fremstår dette mer som et arrangement i regi
av eksterne og som en eventuell utleiesak. Om det skal etableres som et
samarbeid med NMH, må det forankres hos fagseksjonsleder og tas videre
med rektor. Vurdering av et ev samarbeid ligger utenfor utvalgets mandat.

Norges musikkhøgskole
Org. nr: 974 761 106

Slemdalsveien 11
PB 5190, Majorstua
NO-0302 OSLO

T: +47 23 36 70 85
E: lars.h.kurverudt@nmh.no
nmh.no

2019/02
2019/03

Diskusjonssak: utvalgets rolle og relevans
Temaet ble diskutert
Diskusjonssak: Samarbeidsprosjekter og samarbeidsavtaler
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