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Hei alle sammen! 
 
DRØMMESTIPENDET 
Nominasjonsprosessen til Drømmestipendet er over, og i Troms/Svalbard er det 17 
kommuner av 24 som har sendt inn nominasjon. Til sammen 26 nominasjoner. Dette er litt 
færre enn i 2012, men slett ikke verst. I løpet av denne uka får vi beskjed om vi får midler til 
å arrangere "… og de nominerte er …". Målet om å få alle kommuner til å nominere er ikke 
oppfylt, så vi får vente å se om det rekker til å få støtte. 
 
Enda ligger ikke alle de nominerte ute på www.drommestipendet.no.  
 
ÅRSMØTET OG LEDERSAMLINGEN 
I forrige uke ble sakspapirer til årsmøtet og program for ledersamlingen sendt ut. Dersom 
det enda er noen som ikke har meldt seg på er det ennå mulighet, men jeg trenger beskjed 
så snart som mulig i forhold til hotellovernatting.  
 
Mangler ennå representasjon fra flere kommuner.  
 
UTVIKLINGSMIDLER 2013 
Alle kulturskoler skal nå ha fått utsendt utlysning av utviklingsmidler for 2013 fra Norsk 
kulturskoleråd. Dersom du ikke kan se å ha mottatt dette finner du relevante dokumenter 
på: www.kulturskoleradet.no. 
 
Har dere ikke mottatt e-post om dette fra kulturskolerådet kan det bety at de ikke har riktig 
kontaktopplysninger. Sjekk hva som ligger av kontaktinformasjon på 
www.kulturskoleradet.no -->Kulturskoleguiden.  
 
KULTURUTREDNINGEN 
Da har Engerutvalget lagt fram Kulturutredningen 2014. Her står det mye om kulturlivet i 
Norge og forslag om endringer for fremtiden. Kulturskolene er også viet plass i utredningen.  
Se:http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/dok/nouer/2013/nou-2013-4.html?id=715404 
 
SØKNADSKALENDER 
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) har på sin hjemmeside en fin kalender med frister for 
diverse støtteordninger som kan være av interesse når en skal i gang med et prosjekt e.l.  
Se: http://www.musikerorg.no/s.cfm/70-106/soknadskalender 
 
Da ser jeg fram til å møte dere på årsmøtet og ledersamlingen på Bardufosstun 21.-22. 
mars. Har du ikke meldt deg på, så sendt en e-post før helga. 
 
Med vennlig hilsen Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 
v/Ulla Hansen, kulturskolekonsulent 
E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no  Telefon: 936 75 811 
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