Fokus på kreativitet ved Martin Brygmann
Martin Brygmann laver et spændende,
lærerigt og meget underholdende foredrag
om kreativitet, alt sammen fulgt til dørs af
eksempler, videoindslag, sang og musik.

VELKOMMEN
TIL
20 ÅRS JUBILÆUM
LANDSKONFERENCE 6.-7.-8. MARTS 2019

Praktiske oplysninger:

HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

Sted: Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800
Nyborg.
Pris: 3.500 kr. for deltagelse fra torsdag kl. 10
(alle værelser er eneværelser)
Pris for ekstra overnatning fra ons-torsdag: 900 kr. (værelset
er klar fra kl. 15.)
Pris for 2-retters menu onsdag kl. 19.00: 250 kr. plus drikkevarer.
Hvis du har særlige behov i forhold til maden (vegetar, allergi, andet) må du
meget gerne give os besked ved tilmelding.
Bindende tilmelding til landskonferencen skal ske senest torsdag den
10. januar 2019 på www.musek.dk.
Landskonferencen er for medlemmer af foreningen. - er du ikke medlem
af MuSek, kan du stadig deltage i konferencen, så vil prisen være 4.000 kr.
Du kan indmelde dig via MuSek´s hjemmeside www.MuSek.dk. Årligt
kontingent er 500 kr.
Evt. spørgsmål om tilmelding til konferencen og indmeldelse i MuSek, kan
rettes til kasserer Susanne Stampe på susanne.stampe@rksk.dk

Vi glæder os til at se jer.

Bestyrelsen glæder sig til at byde jer velkommen til
20 års jubilæums konference.
Denne gang har du mulighed for at komme allerede onsdag aften
(efter ønske fra sidste konference) eller komme torsdag kl.10.00.

Vel mødt til denne konference, med temaet: Hokus Pokus – Sekretæren i Fokus.

Fokus på Verdens værste kollega – ved John Harmsen
Verdens værste kollega. Skal vi have lov at være trælse på jobbet?

Jubilæumskonferencen starter officielt torsdag den 7/3 kl. 10
og slutter fredag den 8/3 kl. 14.
Programmet for nogle spændende dage ser i korte træk således ud. Detaljeret
program kommer senere.
Onsdag 6.3 2019
Mulighed for at tjekke ind på værelse fra kl. 15.
Kl. 19 Aftensmad og aftenhygge hvis det ønskes.
Bestyrelsen er der fra onsdag middag.
Torsdag 7.3 2019
Fokus på gåtur/badetur ved stranden for de friske som har overnattet.
Fokus på velkomst kl. 10, hvor vi forventer alle er mødt.
Fokus på pension v/ Jakob Juul-Thorsen, Sampension
Fokus på Verdens værste kollega v/John Harmsen
Fokus på netværk for fremtiden - oplæg v/ Marianne Vester
Fokus på Danmarks bedste kor m/ Anne Marie Vincent
Fokus på aftensmad og lotteri
Fokus på hygge og socialt samvær med kollegaer fra hele landet
Fredag 8.3.2019
Kvindernes Internationale Kampdag
Fokus på sekretærens udfordringer og dilemmaer v/Dacapo
Fokus på generalforsamling
Fokus på foredrag m/ Martin Brygmann
Hokus, Pokus, Filiokus - Farvel og tak for denne gang. Kl. 14.00

Dette er et foredrag, hvor I griner samtidig med, at I får serveret
alle de dårlige vaner og adfærd, der kendetegner en virkelig træls
kollega. Sådan dræber du en god idé og stritter imod forandringer.
Et humoristisk og tankevækkende foredrag som vender logikken
på hovedet.
Glæd jer til en sjov ”Bustur” med trælse kolleger og John Harmsen.

Fokus på Netværk for fremtiden – oplæg v. Marianne Vester,
tidligere sekretær i Kulturskolen Syddjurs, nu PR- og
udviklingsleder på Femmøller Efterskole.
Alle har et netværk og alle kan lære bevidst at skabe og udvikle
sine netværk. Netværk er til for at blive brugt, somme tider skal
man bare have øjnene op for det! Kom med på en tur ud i
netværkets land, hvor mulighederne åbner sig, når du får bredt
dit helt personlige netværk ud!

Fokus på Danmarks bedste kor
ved Anne Marie Vincent, Gentofte Musikskole
Glæd dig til en oplevelse hvor vi sammen skaber et kor. Anne
Marie vil sørge for, at vi har det sjovt sammen og kommer til
at lyde som Danmarks ”bedste” kor.

Fokus på sekretærens udfordringer og dilemmaer ved

Fokus på pension ved Jakob Juul-Thorsen, Sampension
Information om vigtige ændringer og regler.

“Rollen som musikskolesekretær - med et særligt blik på det psykiske
arbejdsmiljø.”
Dacapos kerneydelse er en blanding af konsulent- & skuespilfaglighed. Dacapo
skaber realistiske og genkendelige “scener” fra hverdagen og får derved en
helt unik platform for dialog, refleksion og udvikling. Den involverende proces
giver mulighed for at “lege” med hverdagen i et realistisk setup, hvor reaktion
og input fra deltagerne er drivkraften i arbejdet.

