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Extra estetiskt ljus över Sturegymnasiet
vid nationell kongress
Den 13-15 april 2018 samlas cirka 250 estetlärare på Sturegymnasiet i
Halmstad. Det är Nationell Estetisk Kongress (NEK) som kommer till
Halmstad och Sturegymnasiet. NEK är ett nätverk för alla som arbetar på
gymnasiers estetiska program, andra gymnasieskolor som erbjuder estetiska
kurser samt de konstnärliga högskolorna.
Sturegymnasiet är lokal värd och ser många fördelar med att kongressen äger
rum i Halmstad. Kjell Eklund, som är rektor på Sturegymnasiet, säger:

– Att kongressen kommer till Sturegymnasiet och Halmstad är mycket
hedrande. Nu får vi tillfälle att på hemmaplan möta kollegor från olika delar
av landet. Vi kan också sätta vår prägel på kongressen och vara goda värdar.
Förhoppningsvis kommer kongressen också att bidra till att estetiken får ett
lokalt ljus på sig.
Varje vår arrangerar nätverket en kongress i samverkan med lokala aktörer,
skolor och högskolor och 2018 är det för första gången Halmstad och
Sturegymnasiet som står som kongressvärd. Kongressen erbjuder
föreläsningar och ny information kring det Estetiska programmet och
estetiska kurser samt fortbildning och inspiration i form av workshops,
demonstrationer, diskussioner och presentationer.
Linda Hellring, projektledare på Halmstad Convention Bureau, säger:
– För 2016 har vi tillsammans med våra lokala värdar fått många
kongressarrangörer att välja Halmstad, så bra att vi slagit rekord i antal
föreningsmöten som valt Halmstad! Det kommer att synas väl i mätningarna
som presenteras senare i vår, i den nationella kongressrapport som
sammanställs av SNCVB (Swedish Network of Convention Bureaus).
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Halmstad Convention Bureau arbetar, tillsammans med lokala värdar, långsiktigt
och kostnadsfritt för att rekrytera fler evenemang och möten till vår destination.

Destination Halmstad ska skapa tillväxt och stärka destinationens varumärke
genom att, tillsammans med näringslivet och andra intressenter, aktivt verka
för utvecklingen av Halmstad som besöks-, mötes-, och evenemangsstad.
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