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SISTE: Norsk kulturskoleråd møter kunnskapsministeren  les mer

Nye umm.no åpner 1. april
TRONDHEIM: 1. april åpnes det for påmelding
til Ungdommens musikkmesterskap 2014, og
det skjer på et kraftig oppusset og forbedret
nettsted.
Det er Norsk kulturskoleråd, Norges Musikkorps
Forbund og Musikkpedagogene Norge som
arrangerer UMM.
Her åpner nye umm.no 1. april

Programmet klar for Norsk kulturskolefestival 2014
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival arrangeres for første gang i
Trondheim i år. 26.27. juni skjer det , i regi av Norsk kulturskoleråd og
Trondheim kommunale kulturskole. Nå er programmet klart.
Samtidig har påmeldinga åpnet, på kulturskoleradet.no (velg Påmelding,
deretter velg Ung 2014  Norsk kulturskolefestival).
Merk: Det er to ulike påmeldingsmuligheter: som utøver (frist: 16. mai), som
deltaker på verkstedkurs (frist: 13. juni).
Norsk kulturskolefestival er en del av UNG 2014, en massemønstring av
ungdomskultur som rommer flere arrangement samme uka i juni. Mer om
UNG 2014 på nettstedet ung2014.no.
Se programmet

Brev vekker interesse

Drømmene er juryert

SKI: Kulturskolerektor Bjørn
Morten Kjærnes´ åpne brev
til kulturministeren og
kunnskapsministeren, med

TRYSIL: Nesten 400
drømmestipendnominasjoner er
grundig vurdert, og 100 er
utpekt som stipendmottakere.

fokus på ti paradokser i norsk
utdanningsdiskusjon, er blant de
mest leste sakene på
kulturskoleradet.no noensinne.

Solveig Hirsch (t.v.) og Siw
Cathrine Christiansen vurderte
de nominerte innen skapende
skriving.

Les brevet

Se bilder fra juryeringa

Tips gjerne andre om
nye Kulturtrøkk
TRONDHEIM: Om du ser at
andre på din arbeidsplass  eller
andre du kjenner  vil ha nytte og
glede av å få nyhetsbrevet
Kulturtrøkk: videresend gjerne
brevet, og gi kolleger og
venner muligheten til selv å bli
abonnenenter.

Vil ha kandidater Nye samlinger i
til hederspris
De unges arena

Kunstpedagoger Viktig tilråding
samles i nord
kommer snart

TRONDHEIM: Norsk
kulturskoleråds
hederspris skal utdeles i
oktober. I disse
dager nomineres
kandidater til prisen,
som tildeles personer
som har hatt vesentlig
betydning for den
norske kulturskolen.

GARDERMOEN: Fra
31. mars til 4. april
arrangeres de tredje
nettverkssamlingene i
De unge arena, et
utviklingsprogram som
skal styrke kulturskolen
som de unges arena.
Deltakere fra fem fylker
er involvert.

TROMSØ: Norsk
kulturskoleråd inviterer
til nettverkssamling for
kunstpedagoger innen
visuell kunst i Troms og
Finnmark. Samlinga
arrangeres på Tromsø
kulturskole torsdag 24.
april. Påmeldingsfrist:
15. april.

OSLO: 24. april legger
ekspertgruppa for kunst
og kultur i opplæringen
fram sin tilråding.
Samme dag foredrar
gruppas leder, Eirik
Birkeland, om gruppas
tilråding på
Kulturskolenes
lederkonferanse.

Tidligere prisvinnere

Les mer om DUA

Les mer  meld deg på

Mer om konferansen

Ta del i festtogmarsj på Norge Rundt
OSLO: Marsjen "Det går et festtog gjennom landet",
er en gave fra Stortingets presidentskap til det norske
folk, i anledning grunnslovsjubileet. NRKprogrammet
Norge Rundt har igangsatt en musikalsk dugnad, der
du oppfordres til å sende inn din versjon av marsjen.
Kanskje blir du å se i tvruta også.
Klikk bildet og se innslag om dette i Norge Rundt.
Slik kan du synge med på tv

Besøk gjerne kulturskoleradet.no ‐ nettstedet med nyheter og annen informasjon relatert til kulturskole
Sjekk også
ut:

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no

umm.no
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