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Norsk kulturskoleråds hørings
uttalelse om "Det muliges kunst"
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert høringsinnspill
til rapporten "Det muliges kunst". Kulturskolerådet anser seg
selv som en nødvendig, likeverdig partner til et eventuelt
reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
I innspillets konklusjon skrives det at Norsk kulturskoleråd er tydelig
på sin rolle som Det nasjonale senteret for kulturskoleutvikling og
kulturskolerelatert forskning. Gjennom den måten Norsk
kulturskoleråd er bygd opp, anser rådet seg som den eneste,
nasjonale organisasjon som har kompetansen og oversikten som
skal til for å bringe kulturskoleutviklingen videre.
Rapporten "Det muliges kunst" ble laget av den
regjeringsoppnevnte ekspertgruppen for kunst og kultur i
opplæringen.
Les nyhetssak og høringsinnspill

Norsk kulturskoleråd og UHsektoren i Midt
Norge inngår intensjonsavtale
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og fire tunge
utdanningsinstitusjoner i MidtNorge forener krefter og vil
styrke samarbeidet mellom kunstfagmiljø og pedagogikkmiljø
samt relevante utdanninger i UHsektoren.
Intensjonen er at samarbeidet skal løfte det kulturskolerelaterte
feltets særegne ekspertise og mandat.
Les mer

UNG 2014 samler 12.000 unge i Trondheim
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival (se sak under) er ett av
flere spennende arrangement som inngår i
ungdomsmassemønstringen UNG 2014, som arrangeres i
Trondheim 25.29. juni. 12.000 ungdommer kommer til Trondheim

disse dagene. UNG 2014 er også ungdomskulturens største
markering av Grunnlovsjubileet. Klikk bildet og les UNG 2014
avisa.
Les mer på ung2014.no

Ny, spennende, gratis kulturskolefestival
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival 26. og 27. juni skal bli en
vital og spennende arena der barn og unge kan utfolde seg kreativt
med tagtool og spraylakk, bygge skrotskulpturer og skape kunst i
urbant utemiljø. Alt er gratis å delta på. Festivalen er en del av
UNG 2014 (se sak over).
Mer informasjon og påmelding

Inviterer nye kulturskoler med i KULTUR
OSLO: Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om
kompetanseutviklingsprogrammet KULTUR. Nå vil de ha nye
kulturskoler med i KULTUR 20152017. KULTUR fokuserer
kulturskolenes formidling og framføring av kultur i lokalsamfunnet.
Gjennom KULTUR får talenter møte og lære av mentorer/mestre.
Les mer

Kulturskolehjelp til The Malela Fund
OSLO: Rektor Kirsten Fuglseth (midten) og elev
Mikael AksnesPehrson (t.h.) fra Musikk og
kulturskolen i Bærum fikk søndag møte Malala
Yousafzai (t.v.) og overrekke 50.000 kr i støtte til
The Malala Fund. Pengene ble innsamlet under
skolens uke i april. 16årige, pakistanske Malala
er verdenskjent for sin innsats for barn og
kvinners rettigheter, spesielt for jenters rett til
skolegang.
Mer om støtten til Malelas fond

Ny rammeplan for kulturskolen: Les høringsuttalelsene
TRONDHEIM: Høringsuttalelser strømmer nå inn til Norsk kulturskoleråd.
Det handler om uttalelser om utkastet til den nye rammeplanen for
kulturskolen. Du finner all informasjon om høringen og innkomne
høringsuttalelser på nettstedet kulturskoleradet.no. Høringsfrist: 20. juni.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

Pedagogdagene 2014: fortsatt mulig å bli med
OSLO: Pedagogdagene 2014 arrangeres i Oslo 14. og 15. august.
Programmet kan du se og laste ned ved å klikke bildet til venstre.

Mer informasjon og påmelding

Ny rådgiver i
Region Agder

Fagplan skal styrke
mat som fag

KRISTIANSAND: Jo
Eskild (bildet) er
midlertidig ansatt som
rådgiver  i 40 prosent
stilling i ett år  for
Norsk kulturskoleråd
region Agder. Eskild er
rektor ved Kulturskolen i
Birkenes og Lillesand.
Eskild tiltrer 1. august.

BORRE: Nina Schwebs
(bildet) står bak fag
planen som skal
kvalitetssikre mat
satsingen i kultur
skolen. En svært kjær
kommen "frukt" av
Norsk kulturskoleråds
KULMATprosjekt.
Les mer

Stilling ledig: vikariat som rådgiver i Norsk kulturskoleråd Nordland
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Kulturtrøkk nr. 9 2014 utkommer 14. august.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Ny bok fra Bergen viser vei inn i unges kreative prosesser
Drømmestipend utdelt til ungdom i hele landet
OSLO: Amanda Verde (bildet) fra Oslo er én av hundre unge
kulturutøvere som i løpet av de to siste ukene har fått sitt
drømmestipend overrakt på høytidelige, stilfulle arrangement rundt
om landet. Klikk bildet og se Amanda danse sin "The Black Swan"
variasjon.
Besøk drommestipendet.no
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