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Det er i år 10 år siden SKUG (Samspill og Komponering Uten Grenser)-senteret åpnet i Tromsø. I løpet 

av disse årene har mange barn, ungdommer og voksne med funksjonsnedsettelser lært å spille et 

instrument eller komponere på SKUG. Vi er kjempestolt når vi ser tilbake på alle flotte konserter og 

forestillinger der våre elever har fremført sin musikk, og ser frem til mange spennende SKUG-år 

fremover. For å feire oss selv arrangerer vi en konferanse der vi kan møte andre og dele vår 

entusiasme for tilpasset musikkteknologi og inkluderende musikkundervisning.  Topp fagfolk fra 

rundt om i Europa er invitert for å dele sine erfaringer og kunnskap med oss. Noen av de som 

kommer er Grainne McHale og Graham McCarthy, Cork, lrland, og Ruud van der Wel, Rottterdam, 

Nederland. Fra England kommer Doug Briggs og Andy Boothman, Manchester, Mark Hildred og Tim 

Anderson, York, og Rebecca Colclausure, London. 

Mandag 12. juni. – Presentasjoner og musikk 

13.00 – 18.00 i Kulturskolens aula 

Dette vil være åpent for alle! Elever fra workshops vil fremføre musikk, 

og noen av våre gjester vil presentere fra det spennende arbeidet 

innen tilpasset musikkundervisning som foregår rundt i Europa. 

Tirsdag 13. juni – Faglig forum 

10.00 – 15.00 på SKUG-senteret  

Faglig forum vil være for de som arbeider, eller ønsker å arbeide med inkluderende 

musikkundervisning og tilpasset musikkteknologi. Her vil vi dele kunnskap og erfaringer om hva som 

finnes og er mulig få til per i dag, og hvilke muligheter vi ønsker å utvikle eller videreutvikle i årene 

som kommer. 

 

Det er gratis å delta, men vi ber om at de som ønsker å delta sender 

en epost til elin.skogdal@tromso.kommune.no for å bekrefte hva de 

skal delta på.  

Påmeldingsfrist: 12. mai 

Ta gjerne kontakt hvis dere har noen spørsmål. 
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