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 Norsk kulturskoleråd er i endring
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er i endring. En helt nødvendig
endring. I tråd med de forventningene som uttales fra eierne, altså
kommunene, vil kulturskolerådet utvikle tydeligere arenaer og bedre
dialog for å kunne svare til forventningene. Det skriver Morten
Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd i denne kommentaren.
Les hele kommentaren

Nytt Kulturtrøkk  modernisert og i ny form
TRONDHEIM: Tidsskriftet Kulturtrøkk er historie. Nyhetsbrevet
Kulturtrøkk er født. Norsk kulturskoleråd moderniserer sin måte å
kommunisere på, og tror det vil bli til det beste for alle som er opptatt
av kulturskole som skoleslag.
Siden det første Kulturtrøkk (bildet) ble utgitt i februar 1997 har mye endret
seg hva gjelder nyhets og informasjonsformidling. Internett og epost har
blitt viktige informasjonskanaler også for en organisasjon som Norsk
kulturskoleråd. Nå blir Kulturtrøkk et nyhetsbrev som distribueres per epost,
med drøyt 20 utgivelser årlig.
Les mer

Hva gjør egentlig kulturskolerådet?
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har fullt
fokus på å tjene kommunene som
kulturskoleeiere og kulturskolen som
skoleslag.
Kulturskolerådets totale virksomhet er ikke kjent
for alle. Rådets virksomhetsmelding gir deg
et grundig innblikk i arbeidet som gjøres.
Les virksomhetsmelding

Røe Isaksen til

Reitan til Norsk

lederkonferansen

fagseminar

OSLO: Kunnskaps
minister Torbjørn Røe
Isaksen (bildet) stiller
på Kulturskolenes
lederkonferanse 2014 
med to oppgaver.

TRONDHEIM: Ole
Robert Reitan (bildet) er
blant foredragsholderne
på Norsk fagseminar,
som er en del av
festivalen UNG 2014.
Les mer

Les mer

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 nye Kulturtrøkk:
videresend gjerne dette brevet,
og gi kolleger og
venner muligheten til selv å bli
abonnenenter.

Kykeliky for
førstegang

397 nominert til
Lær låtskriving
Drømmestipendet på Skrivelyst

Utlysning av
utviklingsmidler

TROMSØ: Hanen galer
snart for tidenes første
Kykelikykonferanse.
Tromsø er stedet, 8.9.
april er datoene.

TRYSIL: 397 unge
kulturutøvere er
nominert til Drømmes
stipender 2014. Neste
uke starter juryeringen.

OSLO: På konferansen
Skrivelyst 2014 kan du
blant annet lære om
låtskriving av Rasmus
Rohde.

JUDABERG: Tida er
inne for å søke om
penger til lokalt initierte
utviklingsprosjekt som
gagner kulturskoler.

Mer om konferansen

Sjekk ut de nominerte

Les mer  meld deg på

Søknadsinformasjon

Ut på golvet  ny runde med kurs
MOLDE: Ut på golvetsesongen starter i Molde
26. mars. Norsk kulturskoleråd skal kurse
pedagoger og andre ansatte i kulturskoler,
grunnskoler og barnehager i sju byer. Klikk bildet
og få en smakebit av hvordan et slikt kurs kan
være.
Mer informasjon og påmelding

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

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no

umm.no

umojacfc.com
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