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Viktig tilråding overrakt statsråder og
deretter tema på lederkonferanse
OSLO: Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har sagt sitt
 gruppas tilråding ble i dag presentert og overrakt til
kunnskapsminister og kulturminister.
Deretter ble tilrådingen tema på Kulturskolenes lederkonferanse 2014, der
både kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ekspertgruppeleder Eirik
Birkeland (bildet) deltok.
Siste nytt om tilrådingen  saken oppdateres

Stavanger Årets kulturskolekommune 2014
OSLO: Stavanger kommune ble i dag tildelt prisen Årets
kulturskolekommune 2014. Kunnskapsminister Torbjørn Røe
Isaksen sto for overrekkelsen, sammen med Nils R. Sandal i
Norsk kulturskoleråd, som utdeler denne gjeve prisen.
Les mer

Pedagogdagene 2014: programmet klart
OSLO: Pedagogdagene 2014 arrangeres i Oslo 14. og 15. august.
Nå er programmet klart, og du kan se og laste det ned herfra.
Påmelding vil snart være mulig på kulturskoleradet.no.
Les mer

UMM 2014: se og last ned årets UMMbrosjyre
TRONDHEIM: Påmeldinga til Ungdommens muikkmestertskap 2014
er i full gang på nye umm.no. Som vanlig er det også laget en
brosjyre for spre budskapet om mesterskapet. Den kan du se og
laste ned her, og dele med ungdommer du tror kan ha nytte og glede
av å delta i UMM 2014.
Her er UMMbrosjyren

Ny rammeplan for kulturskolen på høring
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til ny rammeplan
for kulturskolen ut på høring. Du finner all informasjon om høringen på
nettstedet kulturskoleradet.no.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

Tips andre om dette nyhetsbrevet
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Her kan du bli abonnent

Skrivelyst  dokument interessante i ettertid
OSLO: Konferansen Skrivelyst 2014 er arrangert, men på
nettstedet kulturskoleradet.no finner du en oppsummering samt
dokument som har relevans i ettertid, både for konferanse
deltakere og andre med interesse for faget skapende skriving.
Her er dokumentene

Meld deg på Norsk
fagseminar 2014

Meld deg på Norsk
kulturskolefestival 2014

TRONDHEIM: Dette seminaret
med mange kjente foredrags
holdere og mye spennende
innhold inngår i festivalen UNG
2014, og arrangeres 25.  27.
juni. Påmeldingsfrist: 15. mai.

TRONDHEIM: Festivalen inngår
i den enda større festivalen
UNG 2014, og arrangeres 26.
og 27. juni. Ulik påmeldingsfrist
for utøvere og kursdeltakere.
Les mer

Les mer

Utlysning: Midlertidig stilling som rådgiver i Norsk kulturskoleråd region Agder

VIVA klare for finalen i
Norske Talenter 2014
SANDNES: Etter en uhyre
spennende avstemming gikk
kulturskolekoret Viva fra
Sandnes videre til finalen i TV 2s
Norske talenterkonkurranse.
Finalen arrangeres 23. mai. Her
kan du se koret på YouTube.
Se og hør Viva
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