
Fjorårets konferanse ga oss et godt overblikk over utfordringer og problemstillinger. I år ønsker vi å gå i dybden på 
noen av dem og presentere løsninger på andre. 

Med utgangspunkt i klavertalenter opp til 18 års alder spør vi: 
    • Hva kreves for å bli god?
    • Hvordan underviser de beste lærerne?
    • Hva er beste praksis for innlæring og bladspill?
    • Hva er P12, og hvordan kan det være et godt arbeidsredskap for pedagoger?
    • Hva kan unge pianister lære av strykertalentene i Bergen?
    • Hvordan kan vi skape nasjonale og regionale talenttiltak som gir ønskede resultater?
  
Spørsmålene skal belyses og diskuteres med stor takhøyde, og vi har fått en rekke sterke navn til å holde innlegg, 
demonstrere praksis og delta i diskusjonene. Men vi ønsker også å høre dine innspill og erfaringer.

FOR HVEM: Klaverpedagoger, fagpersoner, lærere og ledere med høy kompetanse og stort engasjement for talent-
utvikling og morgendagens pianister.
 
STED: Rekstensamlingene / Jiri Hlinka-akademiet gir en flott ramme for konferansen som vil romme mesterklasser 
med foredrag, workshops og sosialt samvær.

PROGRAM: Konferansen starter kl 1200 søndag 28. januar og avsluttes kl 1600 mandag 29. januar. Se neste side for 
flere detaljer.

PÅMELDING: Meld deg på gjennom DENNE LINKEN innen tirsdag 9. januar 2018: Klaverkonferansen2018.  
Deltakelse på konferansen er gratis.

OVERNATTING: Konferansen har en avtale med Grand Hotel Terminus om rimelig overnatting i Bergen sentrum og 
har reservert et antall rom forbeholdt deltakere.  
Ta kontakt på tlf. (+47) 55 21 25 00 eller booking@grandterminus.no. Oppgi referanse: 4174802 innen 9. januar 2018.

Vi gleder oss og håper å se deg i Bergen!

Med vennlig hilsen                                     
                  

Håvard Gimse
Kunstnerisk råd
Talentutvikling  
Jiri Hlinka-akademiet      

Stephan Barratt-Due
Rektor
Barratt Due musikkinstitutt

Anders Hall Grøterud
Leder Senter for talentutvikling
Barratt Due musikkinstitutt

Bergen 28. - 29. januar 
KLAVERKONFERANSEN 2018 

Velkommen til

Senter for talentutvikling Barratt Due og Jiri Hlinka-akademiet har gleden av å invitere til 
årets nasjonale klaverkonferanse i Bergen 28. - 29. januar 2018.

https://no.surveymonkey.com/r/klaverkonferansen2018


SØNDAG 28. JANUAR
 
1200: Registrering og lunsj
1255: Samling Pentagon (fellesrom)
1300: Kick-off i plenum 
          Håvard Gimse, Leif  Ove Andsnes m.fl.
1345: Beste praksis: Innlæring og bladspill. 
          Niklas Pokki, Sibelius-akademiet.
1430: Mesterklasse i samarbeid med Jiri Hlinka-akademiet. 
1530: Kaffe/snack
1600: Talentfulle pianister, slik jeg ser det. 
          Einar Steen Nøkleberg, Norges musikkhøgskole.
1645: Pause
1700: Hvordan kan den digitale plattformen P12 bidra til bedre pianoundervisning? 
          Grete Helle Rasmussen, Barratt Due 
1730: Talentprogrammet for strykere i Bergen. Et eksempel til etterfølgelse?
          Alf  Richard Kraggerud og Per Gisle Haagenrud, Barratt Due
1815: Pause
1830: Musikalsk innslag
1900: Middag og «piano-pub» utover kvelden (felles transport tilbake byen)

MANDAG 29. JANUAR
 
0900: Oppstart program. Oppsummering fra i går. 
          Håvard Gimse m.fl.
0915: Slik underviser jeg. 
          Marina Pliassova, Barratt Due
1000: Pause
1015: Analyse som verktøy i talentarbeidet. 
          Einar Henning Smeby, Norges musikkhøgskole.
1045: Panel-samtale: Hva er et fullverdig talenttilbud?
1130: Nasjonale og regionale talenttiltak. Presentasjon av nye initiativ.  
          Håvard Gimse m.fl.
1215: Lunsj
1300: Gruppearbeid – hva er et fullverdig talenttilbud for morgendagens pianister?
1500: Oppsummering i plenum
1600: Avslutning

NB! Start Klaverkonferansen med en unik konsertopplevelse lørdag 27. januar!  
I forbindelse med avslutningen på sine mesterklasser arrangerer Jiri Hlinka-akademiet en flott avslutningskonsert for 
sine elever lørdag 27. januar kl 1800 på Rekstensamlingen. Dette blir en uforglemmelig opplevelse med akademiets 
10 pianister i aksjon og med mulighet til å møte både talenter i pedagoger til en kaffe og noe å bite i etterpå. 
Som konferansedeltaker får du rabatt. Ta kontakt med laila.nordoe@rekstensamlingene.no for mer info.

Kontaktinfo:
Ingvild Glimsdal, prosjektkoordinator, ingvild.glimsdal@bdm.no 
Laila Nordø, Rekstensamlingene, laila.nordoe@rekstensamlingene.no 
Anders Hall Grøterud, Senter for talentutvikling Barratt Due, anders.groterud@bdm.no 
 
Adresse:
Rekstensamlingene i Bergen, Statsminister Michelsens vei 34, 5230 Paradis
Se også: rekstensamlingene.com/lokaler

FORELØPIG PROGRAM

Senter for talentutvikling er støttet av:
Prof. Jiri Hlinka  

Piano Academy er støttet av:


