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Jäsenehdotus musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismaisesta keskuksesta
Ehdotus
Keskiryhmä ehdottaa, että
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,
että perustetaan musiikillisten lahjakkuuksien pohjoismainen keskus.

Taustaa
Koronapandemia toi kovia paineita pohjoismaiselle yhteistyölle, ja siksi nyt tarvitaankin uusia kohtaamispaikkoja pohjoismaisiin tapaamisiin. Pandemian aikana olemme
oppineet käyttämään tähän tarkoitukseen entistä enemmän digitaalisia ratkaisuja.
Lapset ja nuoret ovat muiden tavoin tavanneet toisiaan digitaalisesti kouluopetuksen
siirryttyä verkkoon. Näitä kokemuksia on syytä hyödyntää, kun kehitetään pohjoismaista yhteistyötä muita lapsille ja nuorille tarkoitettuja opetusmenetelmiä varten.
Ruotsissa on perustettu musiikillisten lahjakkuuksien keskus NCM (Nationellt centrum för musiktalanger), joka tarjoaa 10–18-vuotiaille mahdollisuuden osallistua erilaisille musiikkikursseille. Keskuksen kursseille voi osallistua joko fyysisesti tai virtuaalisesti, ja opetusta voi saada eri instrumenttien soittamiseen. Kursseja tarjotaan
kolmella tasolla: avoimet kurssit, avoimet ohjelmat ja lahjakkaiden ohjelmat. Avoimet kurssit on tarkoitettu kaikille muutaman vuoden soittaneille. Avoimiin ohjelmiin
osallistuminen edellyttää, että valintalautakunta on hyväksynyt hakijan toimittamat
nauhoitteet. Lahjakkaiden ohjelmaan pääsee hyväksyntämenettelyn kautta. Kaikille
kolmelle tasolle on mahdollista osallistua virtuaalisesti, ja näin ollen osallistuminen
on mahdollista kotoa käsin. Opetus on lapsille ja nuorille ilmaista. Professoreja ja lahjakkuuksien opettajia on tarjolla kaikille ikäryhmille monista Pohjoismaista ja Euroopasta.
Ruotsiin perustettua musiikillisten lahjakkuuksien keskusta kehitetään ja sen toimintaa laajennetaan, jotta aiempaa useammat pohjoismaalaiset lapset ja nuoret voivat
hyötyä opetuksesta. Tämä voi lisätä lasten ja nuorten tapaamisia musiikin merkeissä
kaikkialla Pohjolassa, ja näin pohjoismainen verkostoituminen tiivistyy.
Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle pohjoismaisen keskuksen perustamista musiikillisille lahjakkuuksille, jotta voidaan antaa lapsille
ja nuorille mahdollisuus kehittää itseään. Konseptin tulee olla samanlainen kuin
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Ruotsissa kehitetty malli, jossa virtuaalisesti tapahtuvan opetuksen lisäksi on mahdollisuus myös fyysisiin tapaamisiin. Tätä on syytä kehittää yhteistyössä NCM:n ja
sen pohjoismaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joita ovat Musikalisk Grundkursus Aarhus Tanskassa, Harpa International Music Academy Islannissa, Valdres Sommersymfoni ja Barratt Due Musikkinstituut Norjassa. Jotta kaikki Pohjoismaat voivat
osallistua työhön, mukaan on syytä ottaa myös Sibelius-Akatemian nuorisokoulutus
Suomesta.
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