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Torsdag 3 oktober 
Sjöströmsalen, Högskolan för scen och musik

09:00 Registrering och drop-in mingel där vi bjuds på kaffe, musik, en syntolkad fotoutställning och eget 
musikskapande med Gestrument och Bloom.

10:00 Prefekt Petra Frank och lektor Helena Wattström välkomnar oss till Högskolan för scen och musik. 
Conny Brännberg, ordförande för Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen, inviger symposiet med ett tal.

10:10 ShareMusics verksamhetschef Sophia Alexandersson och Nigel Osborne, tonsättare och professor vid 
Edinburgh University, leder oss genom ett pass om ShareMusics två konstnärliga labb som genomfördes i somras 
tillsammans med Smålands Musik och Teater respektive Västmanlandsmusiken. Medverkar gör Rikard Gateau, 
konstnärlig verksamhetschef vid Västmanlandsmusiken, Gabriella Bergman, konstnärlig chef, musik, Smålands 
Musik och Teater, samt labbdeltagarna Lena Eldståhl, Linda Åkesson, Karin Delén och Evelina Charlie Larsson.

11:15 Deborah Kelleher från Royal Irish Academy of Music (RIAM) presenterar projektet Le Chéile – 
Tillsammans på gaeliska. Ett projekt som skapat Open Youth Orchestra of Ireland, den första nationella 
ungdomsorkestern för barn och ungdomar med funktionsnedsättning i EU. 

11:40 Global outreach. Professor Frank Lyons från Ulster University (Nordirland), docent Vera Khitruk från M.Tank 
pedagogiska universitetet (Belarus) och Sophia Alexandersson rapporterar hur trenden för inkludering inom 
konst och utbildning ser ut globalt.

12:00 Lunch  

13:00 Musik av och intervju med DJ Arthro/Tim Palm (öppet för allmänheten)

13:30 Miniseminarium: välj ett av fyra pass, se beskrivning på nästa sida. 

14:30 Fika

14:50 Miniseminarium: välj ett av fyra pass, se beskrivning på nästa sida.  

16:00 Framtidspanelen. Samtal mellan Rikard Gateau, Romina Ramos, utredare vid Myndigheten för delaktighet, 
Eddie Wheeler, projektledare Creative Point och Arrangörer utan hinder, Natalie Eriksson, musikjournalist och 
Erik Fägerborn, regissör och textförfattare. Samtalet modereras av Catharina Bergil, enhetschef vid Högskolan 
för scen och musik.  

17:00 Symposiet avslutas.
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Valbara miniseminarier

Miniseminarium 1– #Sharemusiclab 
Professor Nigel Osborne samt musiker som medverkade i #Sharemusiclab i Jönköping, ger dig en 
praktisk inblick i arbetet. Du som publik får gärna ta med ett instrument eller ställa din röst till förfogande. Eller om 
du vill, går det bra att bara sitta med och lyssna.  

Miniseminarium 2 – Le Chéile 
Professor Frank Lyons från Ulster University och Deborah Kelleher från Royal Irish Academy of Music demonstrerar 
teknik som använts i RIAM:s projekt. En praktisk fördjupning av Deborahs keynote från tidigare under dagen.  

Miniseminarium 3 – Breddad rekrytering 
Ett samtal mellan prefekterna Petra Frank, Högskolan för scen och musik, och Beata Alving, Stockholms konstnär-
liga högskola, kring arbetet med breddad rekrytering på SKH. Samtalet lyfter goda exempel på vad som görs på 
både HSM och SKH och vad som ska, kan och bör göras i framtiden. Deltar i samtalet gör också Karin Delén, 
dansare, som har gått flera av de fristående kurserna som SKH erbjuder dansare kring temat inkludering.

Miniseminarium 4 – Co-production  
Professor Sofia Kjellström och hennes kollega Bertil Lindenfalk från Jönköping academy, kommer under detta 
samtal att försöka utvidga konversationen om hur delat beslutsfattande och ledarskap kan se ut i olika sampro-
duktionsbaserade projekt. Sessionen är tänkt som en konversationsstartare så att du kan fundera över om du kan 
inkludera fler människor från olika grupper tidigare i din kreativa process. Sofia och Bertil berättar om forsknings-
programmet ”Samskapa”, som drivits hos Jönköping Academy. Med hjälp av casestudier från både  Sverige och 
internationellt bjuder Sofia och Bertil på sina erfarenheter i både med- och motgång. Kom, lyssna, diskutera och lär 
tillsammans.


