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Kompetansesterke
fagplangrupper
TRONDHEIM: Et meget viktig steg i
utarbeidelsen av Rammeplan for kulturskolen
er tatt. Norsk kulturskoleråd har satt
sammen et svært kompetansesterkt lag til
å utarbeide rammeplanens kapittel tre:
fagplaner for fem av kulturskolens fag.
Les mer  se hvem som er med

UMM på flyttefot i tid
TRONDHEIM: Ungdommens
musikkmesterskap flytter på seg i tid.
Påmelding, regionale mesterskap og nasjonalt
mesterskap skal gjennomføres i samme
skoleår.
Dermed blir neste nasjonale mesterskap arrangert
23. og 24. januar 2016. På bildet: Louise Nitter
Røsland i UMM 2014.
Les mer på umm.no

Drømmestipendet 2015
Se hvem som nomineres fra din
kommune og/eller ditt fylke!
TRONDHEIM: Ti døgn gjenstår av
registreringsperioden for Drømmestipendet
2015. På drommestipendet.no kan du se hvem
som nomineres fra ditt distrikt.
Innen februar er slutt skal kommunene ha

registrert sine nominerte kulturutøvere til
Drømmestipendet 2015. Danseduoen Elpi (bildet)
er nominert av Sunndal kommune.
Se de nominerte til Drømmestipendet 2015

Bjørnov og Nordahl til
Kulturskolenes
lederkonferanse 2015
OSLO: Kulturskolenes lederkonferanse 2015,
9.10. april: Både skoleforsker Thomas
Nordahl og humorpianist Ingrid Bjørnov skal
på podiet. Og kanskje kommer
kunnskapsministeren, for å dele ut prisen
Årets kulturskolekommune.
Les mer

Programmet klart for Kykeliky 2015
OSLO: Johannes Joner, Kirsten Bråten Berg, Annbjørg Lien og
Lars Vik alias Fritjof Fomlesen kommer. Og forhåpentligvis
kommer mange som arbeider med kultur for de yngste  til
Kykeliky 2015.
Kykeliky 2015 arrangeres 21.  22. april, i Oslo. Påmeldingsfrist: 2.
mars 2015. Nå er programmet klart, og prosjektleder Ragnhild
Skille (bildet) i Norsk kulturskoleråd og de de øvrige arrangørene
synes de har mye spennende og viktig å by på.
Les mer

Nye MusTeksamlinger i tre byer
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogikk.no og
Musikk i Skolen arrangerer tre nye MusTeksamlinger i vår  i
Stavanger, Ålesund og Tromsø. Det handler om teknologi i
musikkundervisningen.
Vinteren 2014 ble første MusTekkonferanse om bruk av teknologi i
musikkundervisningen arrangert. Sist høst ble konferansen fulgt
opp gjennom regionale MusTeksamlinger i tre byer. Nå tilbys
samme type samling i tre byer til. Påmeldingsfrist: 11. mars.
Les mer

Årets Kor Arti´materiell 29 nye Kor Arti´sanger
kan bestilles
digitialisert

TRONDHEIM: Drøyt 1100
pedagoger var på Kor Arti´kurs
dette skoleåret. Undervisnings
materiellet kan bestilles på
kulturskoleradet.no.

TRONDHEIM: Dette skoleårets
Kor Arti´kursturné er over, men
på korarti.no er det sangsesong
hele året. 29 nye sanger er
digitalisert.

Til bestilling

Til korarti.no

Ut på golvet 8: Dvden kan bestilles her
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se "Påmelding nyhetsbrev" her

Lær deg Dansens dagerdansen!
OSLO: Jens Jeffry Trinidad har koreografert
Dansens dagerdansen 2015. Her kan du lære
deg dansen.
Dansens dager 2015 er et landsomfattende
"paraplyarrangement" i månedsskiftet april/mai
som også mange kulturskoler slutter opp om.
Se film  lær dans
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