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En konferens om musikerns hälsa – för dig kantor!
14.- 16. juni 2018 i Helsingfors
Nästa sommar arrangerar den finska musikmedicinska föreningen ”Suomen Musiikkilääketieteen yhdistys ” på Konservatoriet i Helsingfors en internationell konferens som behandlar musikerns hälsa. Konferensens tema är musikerns livscykel. Konferensen behandlar musikerns resa genom livet från ung musikant till professionell musiker ända till den åldrande musikern.
Konferensen är avsedd att fungera som en mötesplats för musiker, musikadministratörer och yrkeskunniga inom hälso- och sjukvård - läkare, vårdare, fysioterapeuter, psykologer – samt för studerande från
olika branscher. Tillsammans lär vi oss, blir bekanta med varandra och skapar nätverk för att bättre kunna
behärska förebyggandet och vården av de åkommor musikerna har.
Vi förväntar oss några hundra deltagare till konferensen främst från Finland och de övriga nordiska länderna.
Finlands Kantor-organistförbund understöder sina yrkesverksamma medlemmars deltagaravgift med 50
€ och Finlands Musikers förbund stöder sina medlemmars deltagaravgift med 100 € per deltagare. Många
församlingar, orkestrar och musikutbildningsenheter gör lika. Fråga din egen arbetsgivare om möjligheterna att få understöd för ditt deltagande som representant för din arbetsgemenskap vid vår konferens.
Kantorns arbete är i sin mångsidighet en av musikens mest krävande verksamheter. Kantorns hälsa behandlas på konferensen även i sin egna workshop.
Musikerns hälsovård har en nyckelposition vid vården av musikerns hälsa. Vi önskar, att ni uppmanar era
läkare och -hälsovårdare att deltaga in konferensen, vilken är en unik möjlighet att få mera kunskap om
musikerns hälsa.
Anmäl dig till konferensen via Helsingfors Konservatorium: www.mhpc2018.fi
Förfrågningar: mhpc2018@confedent.fi +358 50 464 4757

Med musikerns hälsa som målsättning,
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