Børnekulturkoordinatoren og Kulturpakker inviterer alle Kulturambassadører til
forårets informations- og dialogmøde i netværket!
Kære Kulturambassadører!
Vel mødt til en inspirerende eftermiddag sammen med dit kulturambassadørnetværk under
overskriften:

Hvordan kan kunstneriske oplevelser bidrage til børn og unges mentale helbred?

torsdag d. 19. maj 2022 kl. 13-16
på Gyvelhøjskolen, Røddikvej 20, 8464 Galten
lokale 60 i B-huset
For nylig udkom Sundhedsstyrelsens rapport ”Danskernes sundhed”. Af den fremgår det, at børn
og unges mentale helbred halter. I forlængelse af den nyhed har vi inviteret lektor Janne Brammer
Damsgaard og projektleder Nina la Cour til at give deres fælles bud på, hvordan kunstneriske
oplevelser og deres insisteren på vores nærvær i nuet bidrager til vores mentale sundhed. Efter
indlægget vil vi reflektere over og tale sammen om pointerne.
På mødet skal vi også høre seneste nyt fra Børnekulturkoordinatoren - og så løfter vi sløret for
indholdet af næste skoleårs Kulturpakker! Med andre ord, så mødes vi denne dag om både
information, fagligt indhold, refleksion og udveksling af erfaringer - alt sammen skræddersyet så
det er relevant for jeres virkelighed i Kulturambassadørnetværket.
Du er meget velkommen til at invitere en eller flere interesserede kolleger med til mødet, husk
blot tilmelding. Der vil være let forplejning til alle deltagere.
Tilmelding og afbud sendes til Børnekulturkoordinator, Stinne Schwartz Staunskær på
stinne.staunskaer@skanderborg.dk senest MANDAG D.9.MAJ.
Du bedes svare, uanset om du kommer eller ej.
Vi glæder os til at se jer alle – både gamle i gårde og nye på posten!
Mange venlige hilsner Børnekulturkoordinator, Stinne Schwartz Staunskær og Kulturpakker Levende Musik i Skolen, Dansehallerne og Teatercentrum
Om oplægsholderne:
Janne Brammer Damsgaard, Ph.d. i sygepleje, ekstern lektor
ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet. Janne
underviser og forsker inden for feltet mental sundhed og i
’nærværets’ betydning. Kunst, kultur og natur medvirker som
vigtige faktorer i Jannes undersøgelsesfelt.

Nina la Cour, Cand.scient. San og projektleder hos Den Jyske
Sangskole. Herning. Nina varetager projekter, der befinder
sig i krydsfeltet mellem kultur og sundhed med særligt fokus
på hvordan kunsten, som det fælles tredje, danner individet.

