
Nytt blikk på egen musikkpraksis 
 

Våren 2022 ble den andre utgaven av Looking Outward gjennomført. Prosjektet er et kort 

kurs for musikkstudenter og alumner initiert av Mimi Harmer (ENG) og Camilla Overgaard 

(DK), som ble avviklet med støtte fra CEMPE. Denne artikkelen presenterer bakgrunnen, 

metodologien og resultatet av prosjektet.  

 

Nysgjerrighet som aktiv handling 

 

– Looking Outward handler om å se musikkpraksisen i et nytt lys ved hjelp av aktiv 

nysgjerrighet. Kurset tar utgangspunkt i troen på at vi kan lære og skape 

ekstraordinære ting når vi arbeider på tvers av disipliner og sektorer.   

Mimi Harmer & Camilla Overgaard 

 

 

Mimi Harmer og Camilla Overgaard beskriver seg selv som aktivt nysgjerrige, og har begge 

gjort samarbeider med andre disipliner til en sentral del av sine musikerskap. Looking 

Outward-prosjektet ble til med utgangspunkt i deres felles interesse for å oppfordre og 

inspirere musikere i Europa til å se utover og utfordre seg selv til å tenke nytt om det de kan 

gjennom å nærme seg læring med nysgjerrighet, medfølelse og kreativitet. 

 

Tanken om at det å bevege seg i krysningsfeltet mellom ulike felt og disipliner kan lede til 

nye innsikter og ideer blir blant annet presentert av den kreative entreprenøren og tenkeren 

Frans Johansson, i hans bok «The Medici Effect» (2004) som har blitt oversatt til atten språk 

siden den først ble publisert.  

 

«Når du trer inn i krysningsfeltet mellom ulike fagfelt, disipliner og kulturer, kan en rekke helt 

nye ideer skapes dersom feltenes ulike tankesett kombineres. Navnet jeg har gitt dette 

fenomenet, Medici-effekten, kommer fra en bemerkerlsesverdig kreativitetsoppblomstring i 

det femtende århundret i Italia.» Frans Johansson 

 

Johansson har oppkalt Medici-effekten etter en italiensk bankfamilie i Firenze; Medici-

familien, som støttet kreatører fra mange ulike disipliner. Dette førte til at skulptører, 

vitenskapsfolk, poeter, filosofer, finansfolk, kunstnere og arkitekter ble samlet i Firenze, lærte 

av hverandre og brøt ned barrierene mellom sine individuelle disipliner og kulturer. Som et 

reultat av dette ble byen episenteret for en kreativ eksplosjon, som har gjort denne æraen til 

en av de mest innovative i historien (The Medici Effect, s. 3). 

 

Formålet med å gjennomføre Looking Outward-prosjektet, har vært å hjelpe deltakerne til 

selv å oppnå Medici-effekten gjennom aktiv nysgjerrighet. 

 

Nysgjerrighet som aktiv handling? 

I søknadsprosessen til kurset, ble alle bedt om å dele sine refleksjoner rundt utsagnet 

«Nysgjerrighet er en aktiv handling». Tanken om at man må utvikle sine evner som aktivt 

nysgjerrig for å kunne se utover og tre inn i krysningsfeltene mellom ulike fagdisipliner har 



vært en sentral del av dette kuset. Aktiv nysgjerrighet forstått som å bevisst velge å søke 

nye perspektiver, ny kunnskap og mennesker fra ulike bakgrunner, kulturer, disipliner osv. 

Ettersom mennesker er vanedyr, er dette noe som krever regelmessig innsats. For å støtte 

deltakerne i å utfordre sine vaner, har det å utforske mind design vært en viktig del av 

kurset. Vourneen Ryan (IE), som er prestasjonscoach og aktiv partner i prosjektet, har 

undervist i dette.  

 

Å se på nysgjerrighet som en evne som kan og bør oppfordres til i høyere 

musikkutdannelse, har vært kursets hovedbudskap. Ifølge Frans Johansson, er det å være 

bevisst og aktivt nysgjerrig helt nødvendig om man ønsker å oppnå Medici-effekten.  

 

Metodologi 

I løpet av kurset har deltakerne fått innsikt i og lært av andre fagfelt. Hensikten med dette 

har vært å gi dem ferdigheter de har kunnet overføre til egen musikkpraksis, samt bidra til å 

styrke deres kreative samarbeider og nettverk. 

 

Initiativtakerne, Mimi og Camilla, ønsket å utforske hvordan man arbeider i andre sektorer, 

hvilke metoder de bruker og hva som skjer når man benytter disse metodene på musikk. 

Dette inkluderte produktdesign (inspirert av teknologi) og opplevelsesøkonomi 

(markedsføring/kundeforhold).  

 

Looking Outward var i utgangspunktet strukturert til å begynne med økten om mind design. 

Deltakerne fikk innsikt i hvordan menneskelig tankesett, vaner og nysgjerrighet virker. 

Intensjonen med dette var å framprovosere introspektiv refleksjon og vekke spørsmål hos 

deltakerne. Økten hadde også til hensikt å åpne deltakerne opp for kursets neste tema, som 

ikke hadde noen åpenbare direkte koblinger til musikk, nemlig produktdesign for software. 

Denne økten ble etterfulgt av et mer relaterbart tema for musikere: opplevelsesøkonomi. De 

ulike temaene ble gjennom kurset mer relaterbare for deltakerne, og det hele kulminerte i en 

leksjon fra en interdisiplinær og entreprenørisk kunstner som snakket om sitt eget forhold til 

nysgjerrighet.  

 

Den andre utgaven av Looking Outward varte i fem uker. Hver økt begynte med en 

timeslang forelesning. I etterkant av disse brukte Mimi og Camilla det nettbaserte 

samarbeidsverktøyet Miro til å fasilitere workshoper basert på øktens tema. Deltakerne ble 

oppfordret til å dele sine umiddelbare reaksjoner på temaet som hadde blitt presentert, før 

de dykket dypere inn i det. Miro-plansjene deltakerne brukte kan sees under. Fasilitatorene 

forsøkte på denne måten å bygge bro mellom musikk og de ulike emnene som ble 

presentert, og oppfordret deltakerne til å tenke kritisk og diskutere tematikken. 

 

For å kultivere et nettbasert læringsfellesskap mellom øktene, brukte kursholderne MS 

Teams til å dele kursinnholdet. Deltakerne ble også oppfordret til å poste informasjon om 

bøker, podkaster eller andre ressurser de fant relevante eller nyttige for de andre som 



deltok. Deltakerne fikk også hjemmearbeid som måtte deles med de andre deltakerne på 

Teams å fostre interaksjon og engasjement. De som deltok aktivt underveis fikk et sertifikat 

for sin deltakelse av CEMPE.  

 

 

 
Miro-plansje fra workshopen om vaner og nysgjerrighet. 

 

 

 



Miro-plansje fra workshopen om opplevelsesøkonomi 

 

 

 
Miro-plansje fra workshopen om produktdesign 

 

 
Miro-plansje fra den avsluttende workshopen 



Prosjektresultater og konklusjon 

 

Generelt opplevde deltakerne av kurset var bedre enn deres forventninger. Når de ble spurt 

om hvilke aspekter de fant nyttige, var det særlig workshopene og diskusjonene de verdsatte 

mest.  

 

 «Å kunne dele våre egne erfaringer.»  

 

«Leksjonene var virkelig inspirerende, men nesten mer inspirerende var 

diskusjonene vi hadde mellom deltakerne.» 

 

«For å være ærlig; alt sammen. Både presentasjonene, workshopene og samtalene 

var verdifulle.»  

  

«Jeg likte også workshopdelen godt. Den gjorde det lettere å relatere de ulike 

tematikkene til min egen musikkpraksis.» 

 

Deltakerne gjorde seg også andre positive erfaringer:  

 

«Det internasjonale perspektivet, og at kurset var så bredt med tanke på tematikk.»  

 

«Refleksjonene jeg hadde etter at jeg hadde deltatt på de ulike øktene.» 

 

«Å kunne flere nye teorier om musikk og kreativitet.»  

 

Selvsagt er det alltid rom for forbedring. Flertallet av deltakerne fortalte at mangel på tid var 

den største barrieren fra full deltakelse, men deltok allikevel på 75% av kurset. Forslag til 

forbedring inkluderer mer arbeid for fellesskapsfølelse i begynnelsen av kurset, arbeid med 

språkbarrierer, mer engasjement på Teams og en større innsats fra foreleserne om å knytte 

de ulike temaene opp mot deltakernes musikkpraksis. I evalueringsøkten var det flere 

deltakere som ønsket å holde kontakten videre etter kurset.  

 

 «Jeg vil gjerne at denne prosessen fortsetter. Kanskje kunne vi hatt oppfølgende 

økter med dem som vil fortsette å være nysgjerrige? Kanskje hver tredje måned eller noe 

sånt? Og kanskje en fysisk helt eller uke hvor vi kunne kommet sammen og jobbet med 

kreativitet og dykket dypere. Jeg vil gjerne være med!» 

 

Ta gjerne kontakt med Mimi eller Camilla dersom du vil vite mer om dette prosjektet: 

 info.lookingoutward@gmail.com 

 

 

mailto:info.lookingoutward@gmail.com


Bio 

Camilla Overgaard (DK) – Prosjektleder og fasilitator 

Camilla er dansk gitarist, sangskriver og entreprenør. Hvis hun hadde hatt sin egen logo, 

ville den forestilt en person som løper entusiastisk inn i en vegg – et bilde som understreker  

hennes nysgjerrige natur og ønske om å flytte grenser. Camila jobber ofte på tvers av 

disipliner og har samarbeidet med skuespillere, arkitekter, antropologer og sosialarbeidere i 

mange ulike prosjekter. Hun har holdt presentasjoner en rekke internasjonale konferanser 

og har en mastergrad fra Det Jyske Musikkonservatorium (DJM) i Aarhus, Danmark. For 

øyeblikket er Overgaard engasjert som lederen av Dansk Artist Forbund i Aarhus, som 

kunstnerisk entreprenørskapslærer på DJM og som prosjektkoordinator for ANMAtalks, et 

initiativ for å dele kunnskap mellom de nordiske og baltiske institusjonene for høyere 

musikkutdanning. I tillegg har hun en utøvende karriere. 

 

 

Mimi Harmer (UK) – Prosjektleder og fasilitator 

Mimi Harmer er cellist, komponist og digital produsent. Gjennom årenes løp har hun skapt 

seg en unik og mangefasettert karriere i krysningspunktet mellom musikk, utdannelse og 

digital teknologi. Mimi inspireres av potensialet teknologien har til å utdanne, underholde og 

modernisere de kreative industriene, og har presentert egne ideer til organisasjoner som 

Adobe, ARTE, AEC og det internasjonale musikk- og mediasenteret IMZ. I forlengelsen av 

Mimis interesse for arbeid som krysser ulike fagfelt, har hun også blitt fascinert av innovative 

og interaktive teknologier. For øyeblikket utvikler hun en ambisiøs VR-opplevelse med egne 

klassiske komposisjoner. Jevnlig blir Mimi invitert til å snakke internasjonalt for 

beslutningstakere i musikk- og musikkutdannelsessektoren. For øyeblikket arbeider hun som 

tilknyttet produsent for Factory42, er styremedlem for the Independent Society of Musicians 

og er én av ti deltakere på European Music Council sitt Fellowship Programme. 

 


