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Ludvig Gudim Årets musiker 2014
OSLO: Ludvig Gudim (bildet) fra Ås ble kåret til Årets musiker i
Ungdommens musikkmesterskap 2014.
For den prestasjonen fikk 15åringen 50.000 kroner. Ludvig kapret i
tillegg Publikumsprisen i superfinalen (som ga ham ytterligere
15.000 kr) samt en inspirasjonspris pålydende 7.000 kr, altså er
svært innbringende helg for den unge fiolinisten.
De fire øvrlige superfinalistene var bratsjisten Michael Andreas
Grolid (fra Ås), sangeren Amalie Kongssund Myklebust (Oslo),
fløytisten Tanja Helen Kvitnes (Mo i Rana/Oslo), cellisten Jan Inge
Dyrhaug (Bærum). I alt 118 svært dyktige, unge klassiske musikere
deltok i UMMs nasjonale mesterskap.
Les mer på umm.no

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

Vellykket trøndersk fagdag
TRONDHEIM: Tom Remlov (bildet)  nytilsatt
teatersjef ved Riksteateret  holdt
innledningsforedraget på Kulturskolens
fagdag 2014 for Nord og SørTrøndelag.

Tom Remlovs foredrag hadde tittelen "Der kultur
blir til", og ett av "svarene" var "Der det finnes en
kulturskole".
Fagdagen ble arrangert 28. november, av Norsk
kulturskoleråd NordTrøndelag og Norsk
kulturskoleråd SørTrøndelag. Fagdagen samlet
rekorddeltakelse: 164 deltakere. I tillegg til
Remlovs inspirerende innledning fikk de med seg
faglig påfyll gjennom kurs og foredrag innen dans,
musikk, teater og visuell kunst.

Kor Arti´turneen 2014 er fullført
TRONDHEIM: Drøyt 1100 pedagoger har i
november vært på Kor Arti´kurs. Kursturneen
er over, men undervisningsmateriellet lever
videre, og kan nå bestilles på
kulturskoleradet.no.
Bildet er hentet fra Kor Arti´kurset i Trondheim
forrige uke, der sanggleden var stor, slik den
gjerne er på Kor Arti´kurs. Foruten Trondheim ble
det i år arrangert Kor Arti´kurs i elleve byer.
Her kan du bestille Kor Arti´materiell

29 nye Kor Arti´sanger digitialisert  fins på korarti.no
TRONDHEIM: Høstens Kor Arti´kursturné er over, men på korarti.no er
det sangsesong hele året. 29 nye sanger er digitalisert, og dermed kan
Norsk kulturskoleråd og Grieg Music Education tilby hele 157 sanger i
Kor Arti´ digital på internett.
Les mer

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

Årsmøtedatoene er klare

Gründercamp på nyåret

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
fylkesavdelinger og region skal avholde nye
årsmøter våren 2015. Nå er datoene til samtlige
klare og lagt inn i Norsk kulturskoleråds

ASKER: Med fokus på kreativitet og nyskaping
arrangerer Norsk kulturskoleråd og Ungt
Entreprenørskap Norge 16. januar en
gründercamp med tittelen "Kulturskolen i

aktivitetsplan.

fremtiden". Asker kulturskole er campsted.
Til aktivitetsplanen

Mer om gründercampen

Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Filmglimtet: Fra Gamvik musikk og kulturskole
GAMVIK: Det er ikke bare de største kommunene og kulturskolene
som presenterer seg på film. Musikklærer Matija Tatomirovic synes
noe av Gamvik musikk og kulturskoles aktivitet er verdt en "rocka"
filmpresentasjon, og nå er den å se på YouTube.
Se filmen fra Gamvik musikk og kulturskole
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