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119 musikktalenter kvalifisert til
UMMs nasjonale mesterskap
OSLO: 119 svært dyktige, unge klassiske musikere er
kvalifisert til UMMs nasjonale mesterskap kommende helg.
Det blir to døgn tettpakket med fine kunstneriske prestasjoner og
mye spenning i Oslo. Blant annet skal Årets musiker 2014 kåres 
og belønnes med 50.000 kroner. Kristin Hammerseth (bildet) fra
Sarpsborg ble Årets musiker 2013.
Les mer på umm.no

Signert landsmøteprotokoll er publisert
TRONDHEIM: Protokollen fra Norsk kulturskoleråds landsmøte
2014 er signert, og nå også publisert på kulturskoleradet.no.
Her finner du landsmøteprotokoll med alle vedlegg

Kulturskolekalenderen 2015 kan
bestilles nå  høy julegavefaktor
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 er i
trykken, og du kan allerede nå bestille den  til
deg selv og andre du vil glede med flott
veggkunst laget av kulturskoleelever.
Norsk kulturskoleråd er utgiver, og synes
at kalenderen er en glimrende julegaveidé.
Mer om kalenderen samt bestillingsinformasjon

Nora til topps i Stjernekamp

OSLO: Nora Foss AlJabri (bildet) vant NRK
konkurransen Stjernekamp sist lørdag. Nora er
mangeårig kulturskoleelev, som også har fått
Drømmestipendet, i 2009.
Og apropos Drømmestipendet: Start gjerne
allerede nå med å lete etter gode kandidater i din
kommune til Drømmestipendet 2015.
Mer om Nora og Drømmestipendet 2015

29 nye Kor Arti´sanger digitialisert  fins på korarti.no
TRONDHEIM: 29 nye sanger er digitalisert, og dermed kan Norsk
kulturskoleråd og Grieg Music Education tilby hele 157 sanger i Kor
Arti´ digital på internett. Samtidig ruller høstens Kor Arti´kursturnè
videre og avsluttes neste uke i Molde, Trondheim og Oslo.
Les mer

Påmelding til neste ukes Kor Arti´ årets siste: Molde, Trondheim og Oslo
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Foto og animasjonsglimt fra Rissa kulturskole
RISSA: Foto og animasjon er blant fagtilbudene ved Rissa
kulturskole i SørTrøndelag. Kulturtrøkks film denne gangen viser et
utdrag fra arbeidet i fotogruppenes ved kulturskolen i høsten.
Filmen ble vist under Kulturskolens konsert i Rissa kirke 6.
november.
Se filmen fra Rissa kulturskole
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