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Prioriteringer (vedlegg 2018-12)
1.

4.
-

Konferanse 2021 - International Society for Philosophy of Music
Education
Rombehov: Auditoriet og 3-5 mindre rom i nærheten 3 dager i juni 202.1
Vedtak: Utvalget er positive så lenge det ikke kolliderer med
eksamensplaner. Camilla sjekker og avklarer med eksamenskontoret. Darla
undersøker og sikrer at det finnes tilstrekkelige faglige ressurser med
Øyvind. Konferansen og dens rammer kan først godkjennes etter disse
avklaringene.
De unges gitarfestival
Rombehov: 2 kvelder i sal, dag/kveld i to kammerrom 1 dag, 1 dag i sal.
Vedtak: Godkjennes, men ikke mulig å benytte kammerrom før etter
undervisning er avsluttet fredag. Presiseres at det ikke følger økonomiske
midler med PRIUTs godkjenning til aktiviteten.
CEMPE-konferanse «Current trends in music theory pedagogy»
Rombehov: 2 dager dagtid, ønsker Levin.
Vedtak: Godkjennes, men kan ikke legges i Levin. Rom 139/140 tilbys som
eneste alternativ på NMH. Alternativ er eksterne lokaler.
Fløytedager 2019
Rombehov: U1020 + Levin kveld etter behov.
Vedtak: Godkjennes 19-20/3. Undervisning må flyttes fra U1020, Lars følger
opp dette med timeplanleggere før aktiviteten godkjennes.

-

Konferanse om musikerhelse 2021 (vedlegg 2018.09.13-musikerhelse)

-

2.
3.
-

Orientering

Cempe-konferanse 24-26/10 2018
Utfordringer i etterkant av prioritering diskutert og tas til etterretning.
Faglig-Pedagogisk dag / Supervisor seminar
Utvalget har påført oss selv romutfordringer 1.november..
Camilla (med bistand fra Lars ved behov) følger opp videre med involverte i sin
sekjson. Darla undersøker i tillegg det reelle antallet deltakere på PKU-samling,
i fall det kan legges på mindre rom enn 139 og løse saken.
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