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Kulturskoledagene 2016-2017:
Hovedoverskriftene klare - påmelding i gang
TRONDHEIM: Også i skoleåret 2016-2017 blir det flere regionale utgaver av
Kulturskoledagene. Påmeldinga har nå åpnet til tre av disse viktige
arrangementene for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger.

Fem hovedoverskrifter gjelder for innholdet på Kulturskoledagene 2016-2017:
Kulturskolen som inkluderende arena / Kulturskolen som ressurssenter / Kvalitet i
kulturskolen / Lokalt læreplanarbeid / Vurdering for bedre læring. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Start undervisningsåret med
inspirasjon og faglig påfyll!
OSLO: Påmelding til Pedagogdagene 2016
er mulig fram til 17. juni, så nå er det tid for
å sikre seg plass for deg som vil delta.
Arrangementet finner sted i Oslo 18. og 19.
august.  Det blir fokus på praktiske
eksempler som kan knyttes opp mot
kulturskolens nye fagplaner gjennom
verkstedkurs og diskusjoner. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-2016-2017-pameldinga-i-gang/
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledige-stillinger-i-kulturskolen/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/pedagogdagene-2016-omtale/
http://www.musikklokaler.no/
https://youtu.be/opByOXhRSC4
http://www.kulturskoleradet.no


Kulturskoleelever fikk
oppleve proff ballett gratis
OSLO: 60 kulturskoleelever sa ja takk da
de ble bydd opp til dans av Norsk Tipping
og Norsk kulturskoleråd. De fikk dermed
gleden av å oppleve Nasjonalballetten
UNGs vårforestilling, som har blitt vist
både ved Operaen i Oslo og i tre andre
byer i vår. > Les mer

Salg på idébøker - bestill nå
TRONDHEIM: Nå kan du skaffe deg
og/eller din kulturskole fire ulike idébøker,
spesiallaget for undervisning i
kulturskolen, til en godt rabattert pris. 

Ved bestilling innen 25. juni koster bøkene
190 kroner per stykk (normalpris: 250 kr).
Bestiller du fem eller flere (du kan fritt velge
hvor mange av de ulike titlene), får du bøkene
til 150 kr per stykk. Bøkene sendes ut innen
1. juli. > Les mer

– Elever tror de blir smartere av å spille et instrument
OSLO: Elever som går på tredje trinn ved en grunnskole i Oslo synes de lærer fortere ved å
kunne spille et instrument. Det er ett av funnene i en undersøkelse laget av kulturskolelærer
Antonio Galindo Agúndez (innfelt bilde). > Les mer

> UMM 2016-2017: Påmelding er nå mulig

http://kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoleelever-fikk-oppleve-ballett/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/junisalg-pa-idboker/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/elever-tror-de-blir-smartere-av-a-spille-et-instrument/
http://umm.no/


To Drømmetreff utdelt - til Ivar i Sula og Synne i Rakkestad
LANGEVÅG/RAKKESTAD: To av årets drømmestipendmottakere har fått hver sin store
positive ekstraoverraskelse i form av Drømmetreffet. Både i Sula og Rakkestad var gleden
stor da Norsk Tippings og Norsk kulturskoleråds ekstragaver ble overrakt til henholdsvis
Ivar Trengereid og Synne Aamodt Eikrem.

> Les om Ivars Drømmetreff > Les om Synnes Drømmetreff

Fargespill - flere farger 2016
- program og påmelding
TRONDHEIM: Å hjelpe kulturskolen til å bli
bedre på inkludering ved å bruke
Fargespill som metode. Det er målet med
konferansen Fargespill – Flere farger 2016
som arrangeres i Trondheim 29. og 30.
september. > Les mer

Ny konferanse: Fokus på
kunstfaglig opplæring
KRISTIANSAND: Norsk kulturskoleråd
region øst og Musikk i Skolen innbyr til
drøftings- og erfaringsutvekslings-
konferanse i Kristiansand - om framtidas
kunstfaglige opplæring. > Les mer

http://www.drommestipendet.no/newsDetailed.sp?id=225
http://www.drommestipendet.no/newsDetailed.sp?id=226
http://kulturskoleradet.no/nyheter/fargespillkonferanse/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kunstfaglig-opplaering/


Kor Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.

> Til bestilling

Kor Arti' digital vokser
stadigTotalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.

> Til korarti.no

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestillesDvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.

> Til bestilling

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.

> Bli abonnent:
Se "Påmelding

nyhetsbrev" her

Film: Oskar Vigren - hiphop à la Eidsvoll
EIDSVOLL: Stadig flere gutter satser på dans som sitt
kulturuttrykk. Oskar Vigren (13) begynte å lære dans ved Eidsvoll
kulturskole som femåring. I mai mottok han ett av årets
drømmestipend. > Se Oskar danse

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

drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no
https://youtu.be/opByOXhRSC4
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/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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