INVITASJON
Samling i Løfte håndverket
Tid:
9. mai kl 10.00 - 15.30
Sted: Møterom Flagstad, Den Norske Opera & Ballett (følg skilting fra publikumsinngangen)

Tema: Operaen, Prøverommet og de små håndverksfagene
Drakter designes og sys, historiske kreasjoner gjenskapes og kunstferdige
hodebekledning og parykker utformes av dyktige håndverkere.
Dette er hverdagen på Den Norske Opera & Ballett. Innenfor veggene finnes
det et sjeldent mangfold av små håndverksfag - modist, herreskredder, kjoleog draktsyer, kostymesyer og maskør- og parykkmaker.
Operaen er lærlingebedrift for de samme faghåndverkene og en sentral
aktør i Prøverommet. Prøverommet er en landsdekkende læringsarena for
kompetanseutvikling og erfaringsdeling enten man arbeider som håndverker
eller lysmester bak scenen.
Vi inviterer til et faglig møte med håndverkerstaben som sørger for at teaterillusjoner blir så komplett som mulig.
Vi minner samtidig om det omfattende arbeidet som for tiden skjer med
læreplaner i hele skoleverket, kalt fagfornyelsen. Det er basert på NOU 2015,
Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser.
Når det gjelder de små håndverksfagene, har arbeidet så langt resultert i et
nytt utdanningsprogram under - det foreløpige - navnet Design og tradisjonshåndverk. I tiden framover skal innholdet i læreplanene til de ulike fagene
spikres.
LØFTE HÅNDVERKET

er et nettverk rettet mot
håndverkere, organisasjoner
og beslutningstakere innen
feltet tradisjonelt håndverk.
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Målet er å styrke utøvelsen
av håndverket gjennom
erfaringsdeling, diskusjon og
nettverksbygging. Nettverket
tar også initiativ til å sette
viktige saker på den politiske
dagsorden.

Norsk håndverksinstitutt orienterer om status for fagfornyelsen og mulighetene til å påvirke det som skjer.

Målgruppe
Håndverkere, håndverksorganisasjoner, lærere, skoleeiere og skoleledere
knyttet til yrkesfaglige utdanningsprogram

PROGRAM
Kl. 10:00 Velkommen til seminar v/ Eivind Falk og Dag Feldborg
Kl. 10:15 Prøverommet – kompetanseutvikling og faglig mangfold v/ Per
Ragnar Karlsen/Operaen og Anette Hellenes/Det Norske Teatret
Kl. 10:45 Fagfornyelsen og programmet «Design og tradisjonshåndverk»
v/ Inger Smedsrud, rådgiver ved Norsk håndverksinstitutt
Kl. 11: 15 Operaen som tradisjonsbærer
En samtale om håndverksfaglige problemstillinger ved Operaen:
Hva skjer fra tegningsleveranse til ferdig produkt? Hvordan
velge materialer og teknikker? Hvordan sikrer man håndverkskompetansen? Hva trengs av utdanning for å møte dagens og
morgendagens behov?
Deltagere fra Den Norske Opera & Ballett: Ressursplanlegger:
Gunnar S. Fon, leder herresystue: Lise Eckbo, leder maskør og
parykk: Per Ragnar Karlsen og leder for fargeriet: Kari Alette
Bekkevold. Samtaleleder: Dag Feldborg
Kl. 12:30 Enkel lunsj i Brasserie Sanguine, Operaen
Kl. 14:00 Omvisning på huset generelt og på verkstedene for maske/		
modist, kostyme og fargeri spesielt. Verkstedene er bemannet.
Vi deler oss i to grupper med hver sin ledsager.
Kl 15:30

Omvisningen avsluttes i møterom Flagstad. Vel hjem!

Påmelding
Det er begrenset med plasser. Vær snar med å melde deg på.
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Siste frist er 26. april på epost: dag.feldborg@handverksinstituttet.no
Nærmere opplysninger v/Dag Feldborg – tlf. 936 37 965

