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Stilling ledig: rådgiver for Norsk kulturskoleråd Sør-Trøndelag

UMM 2015-2016: påmeldingen har åpnet
TRONDHEIM: Senere enn tidligere, men helt slik det nå skal være: Påmeldingen
til Ungdommens musikkmesterskap 2015 - 2016 har åpnet. Arrangørene håper
riktig mange unge utøvere av klassisk musikk vil finne det spennende og nyttig
å delta. Påmeldingsfrist til de regionale mesterskapene er 1. oktober 2015. Les
mer på umm.no

Tar TONO-regninga
OSLO: Norsk kulturskoleråd og TONO har
blitt enige om en ny avtale som gjør
konsertarrangement enklere og billigere
for de fleste kommunale kulturskolene i
Norge. Den nye avtalen gjelder til og med
2017, og er av mange fordeler ved et
medlemskap i kulturskolerådet. Les mer

EMUSIK 2016 i Baskerland
SAN SEBASTIAN: Neste års europeiske
ungdomsmusikkfestival, alias EMUSIK
2016, arrangeres i San Sebastian 6.-7. mai
neste år. Dette blir den 16. festivalen
arrangert av Europeisk musikkskoleunion,
og tradisjonelt sett bruker mange norske
kulturskoleelever å delta. Les mer

http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/ledige-stillinger/
http://umm.no/arkiv/umm-2015-2016-pameldingen-er-apnet/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/tono-avtale-2015-2017/
http://emusik.dss2016.eu/en/microemusik-en/what-is-emusik-2016
https://vimeo.com/122411413
http://www.kulturskoleradet.no


Ny rådgiver

TØNSBERG: Anders
Rønningen (bildet) er fra
1. mai tilsatt som rådgiver
i Norsk kulturskoleråd
region BTV, som omfatter
Buskerud, Telemark og
Vestfold.

Rønningen (41) har
arbeidsbakgrunn bl.a. fra
UH-sektoren, og er i ferd
med å ferdigstille en PhD i
musikkpedagogikk ved
Norges musikkhøgskole.

Ny fagsjef i Norsk kulturskoleråd

TRONDHEIM: Åste Selnæs Domaas (bildet) er tilsatt som
fagsjef i Norsk kulturskoleråd.

Selnæs Domaas har den siste tida vært koordinator for
kunst- og kulturfaglig arbeid i kulturskolerådet og
assisterende prosjektleder for Drømmestipendet. Les mer

Drømmedager med Oslo-Filharmonien
OSLO: Fire drømmestipendnominerte fra Akershus har denne uka to drømmedager sammen
med Oslo-Filharmonien. De får oppleve orkesteret på veldig nært hold, både på øvelse og
konsert. Les mer på drommestipendet.no

Ønsker bidragsytere til høstens forskningskonferanse
TRONDHEIM: Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i
det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge kulturskole! - forskning, fag og

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/ny-fagsjef/
http://www.drommestipendet.no/newsDetailed.sp?id=185


praksiser i manesjen!» er konferansen døpt. Nå ønskes bidragsytere velkommen til å
presentere forsknings- og utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema. Les mer

Cateura - med resirkulerte
instrument på norgesturné
DRAMMEN: Orkesteret Cateura fra
Paraguay har vakt stor oppsikt med sin
musisering på instrument laget av søppel.
Nå kommer orkesteret - som er et svært
verdifullt sosialt tilbud til
fattigdomsramma barn og unge i Paraguay
- til Norge for bl.a. å spille med
kulturskoleelever. Les mer

Kulturskoledagene kommer
nærmere deg
TRONDHEIM: Kulturskoledagene har siden
2005 vært et veldig attraktivt møtested for
kulturskolepedagoger, - ledere og -eiere.
Nå skal enda flere få sjansen til å delta: Ett
arrangement blir til flere arrangement, og
du får kortere, enklere og trolige billigere
reisevei til «herligheten». Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles
TRONDHEIM: Alt
undervisningsmateriell i
Kor Arti' volum 18-pakken
kan bestilles. Til bestilling

Kor Arti' digital vokser
stadig
TRONDHEIM: Totalt fins
nå 157 sanger digitalisert
i Kor Arti's nettutgave
korarti.no. Til korarti.no

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles
TRONDHEIM: Dvd-en
tilhørende Ut på golvet 8 -
dans og bevegelse - kan
bestilles. Til bestilling

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
framsida av
kulturskoleradet.no.

Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her 

Filmglimt: "Viralium" - iPad-animasjon
ÅFJORD: I samarbeid med Kulturskolen i Åfjord arrangerte E6
Østfold Medieverksted nylig verkstedet "iPad-animasjon".
Deltakere var ungdom fra kulturskolen og ungdomsklubben.
Formålet var å gi en grunnleggende innføring i iPad-animasjon.
"Virus og mikroorganismer" var tema for arbeidene, og elevene
ble utfordret til å gi figurene sine karakteristiske evner og
egenskaper. Sluttproduktet fikk tittelen "Viralium". Alle
animasjoner er gjort med iStopmotion på iPad. Se film

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/onsker-bidragsytere-til-forskningskonferansen/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/cateura/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-kommer-til-et-sted-naermere-deg/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://www.kulturskoleradet.no
https://vimeo.com/122411413
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/aktivitetsplan/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/


drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no umojacfc.com

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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