Velkommen til Nordisk nettverkskonferanse
20.og 21.mai 2015
Tema «Kultur og natur i samspill»
ICDP Norge har i år valgt å legge konferansen til Scandic Holmenkollen Park hotell i Oslo

Holmenkollen er en av Oslos mest kjente turistattraksjoner som byr på storslagen natur og
flotte idrettsarenaer med den kjente hoppbakken i hovedfokus.
Vi byr på et spennende og forhåpentligvis inspirerende program med kultur og natur i
samspill.
Årets foredragsholdere blir:

Lisa Bonnár og Øyvind Dahl

Lisa Bonnár
Lisa Bonnár er Postdoktor ved Fakultet for kunstfag, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk, Universitetet i Agder, Norge.
Hun er sanger og skuespiller og Master i musikkvitenskap. I 2014 forsvarte hun sin doktorgradsavhandling ved Norges Musikkhøgskole.
Den har tittelen Life and Lullabies. Exploring the basis of meaningfulness in parents' lullaby singing. Her fokuserer hun blant annet på
tilknytning, kommunikasjon og samspill mellom foreldre og barn, med henvisninger til forskere og praktikere vi er kjent med innen
ICDP, som Daniel Stern og Colwyn Trevarthen, Lev Vygotsky, Martin Buber, Stein Bråten og vår egen Karsten Hundeide.
Lisa Bonnár arbeider nå med Post.doc prosjektet "Musikk i barns ører". Det er et musikalsk foreldreveiledningsprogram som hun har
utviklet etter endt doktorgradsprogram. Prosjektet søker å støtte opp under foreldres iboende og kulturelle musikalske og kommunikative
ressurser i møte med barna. Blant hennes faglige interesseområder finner vi musikalsk kommunikasjon og formidling, musikk og barn
og musikalsk mindfulness.
Lisa Bonnárs bidrag er en frisk start på konferansen som gir oss opplevelser for tanke og sinn om det viktige samspillet mellom
omsorgsgivere og barn. Musikkens og sangens rolle i dette samspillet er i fokus i hennes kombinasjon av foredrag og sang. Hun har med
seg akkompagnatør på flygel.

Øyvind Dahl

l

Dr. Philos. Øyvind Dahl.
Professor emeritus i kulturkunnskap, sosialantropologi og interkulturell kommunikasjon. Dahl en fargerik person, en engasjert
foredragsholder og en nestor innenfor interkulturell kommunikasjon i Norge. Dahl har i en I en årrekke vært knyttet til Misjonshøyskolen
(MHS) i Stavanger. Der han som professor bidro sterkt til å bygge opp fagfeltet interkulturell kommunikasjon.
I 1991 tok han initiativ til opprettelsen av Senter for Interkulturell kommunikasjon (SIK). Han var knyttet til senteret i 10 år. I 1993
forsvarte han sin doktoravhandling ved UiO.
Dahl har også vært generalsekretær i Norsk Misjons Bistandsnemd (2001-2003) og drev Kirkens U-landsinformasjon fra 1977-1981. I
den forbindelse har han også vært engasjert i internasjonale bistandsspørsmål. Han har også sittet i styret i Kirkens Nødhjelp (1990 -95).
Han var lektor og rektor på Lærerskole på Madagaskar i 6 år. Han har også vært generalsekretær i Digni som samarbeider med Norad om
bistandsprosjekter. Han har reist i 50 land i Afrika, Asia og Latin-Amerika og skrevet flere bøker og artikler om slektshistorie, bistand og
interkulturell kommunikasjon og er en mye brukt foredragsholder.
Vi lever i en multikulturell verden. ICDP-programmet utvikler seg i tråd med dette. I Norge utvides nå ICDP-veileder opplæringen med 2
undervisningsdager. Disse dagene inneholder innføring i kulturforståelse. De fleste av oss er hver dag i møter med mennesker med ulik
kulturbakgrunn. Vi har alle større og mindre ulik kulturbakgrunn. Kunnskapen om hvordan vi forstår hverandre blir viktig. Øyvind Dahl er
en av dem ICDP i Norge, har hentet inspirasjon og kultur kunnskap fra.
Dahl er en engasjert foredragsholder, som inspirerer og utfordrer. Dahl legger opp til foredrag og gruppediskusjoner.

«Kultur og natur i samspill»
Program for dagene:
Onsdag 20. mai
09.00-10.00
10.00.10.30
10.30.11.30
11.30-11.45
11.45.13:00
13.00-14:00
14:00-14:30
14:30-16:30

Registrering - kaffe/te og frukt
Åpning av konferansen
Lisa Bonnár - «Life and Lullabies»
Pause
Lisa Bonnár
Lunsj
Kulturinnslag
Opplegg med erfaringsutvekslinger i frisk luft

19:30

Felles middag med arrangement. På hotellet.

Torsdag 21. mai
09:00-09:15
09:15-10:00
10:00-10:15
10:15-11:00
11:00-11:15
11:15-12:00
12:00-13:00
13:00-14:00
14:15-14:30
14:30-15:00

Kulturinnslag
Øyvind Dahl - «Meninger hopper ikke fra hode til hode»» - interkulturell kommunikasjon
Pause
Øyvind Dahl
Pause
Øyvind Dahl
Lunsj
Øyvind Dahl og kulturinnslag
Pause
Avslutning av konferansen

Mat tilgjengelig for dem som ønsker det før de reiser

