
Til kulturskolene i Troms og Svalbard 

_____________________________________________________________________ 

INFO MAI 2013 

_____________________________________________________________________ 

  
"… OG DE NOMINERTE ER …" 

Forestillingen går av stabelen i Istindportalen 25. mai. 21 innslag hvorav 5 innslag som vises på 

storskjerm og 15 "live" fra scenen. Tror det blir en flott forestilling og vil oppfordrer alle til å ta turen 
til Heggelia denne lørdagen. Se også vedlagt info. 

  
"ARBEIDSPLANDAG" I JUNI 

Etter spørsmål om å flytte denne dagen fra 7. til 14. juni resulterte det i at alle som var påmeldt har 

gitt tilbakemelding om at det går bra + at 3 til meldte seg fordi denne dagen passet bedre. :-) 
Sender nærmere info til de påmeldte.  

  
UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP 2013 

 
Alle kulturskoler skal nå ha fått tilsendt informasjon om UMM. Det regionale mesterskapet arrangeres i 

Tromsø 12.oktober. Pass på at informasjon kommer ut til lærerne og videre til aktuelle elever.  

Søknadsfrist er 15.juni. Se også www.umm.no. 
 

KULTURSKOLEDAGENE 2013 
 

Arrangeres i Kristiansand 5. og 6. september 2013. Her kan man velge mellom 30 ulike kurs og 

foredrag. Per Fugelli åpner dagene. Har du ikke mottatt brosjyre se: www.kulturskoleradet.no (Vi 
tilbyr) Kulturskoledagene. Her finner dere omtale av kurs og foredragsholdere. Påmeldingsfrist er 

7.juni. 
  

NETTVERKSAMLING VISUELL KUNST 

 
I februar 2014 (sannsynligvis 20.februar) vil Norsk kulturskoleråd arrangere nettverkssamling for 

lærere innen visuell kunst i Troms. Mer informasjon om sted, tid m.m. kommer, men ta det med i 
planleggingen av neste skoleår.  

  
KULTURKONFERANSE I REGI AV TROMS FYLKESKOMMUNE 

 

Arrangeres i Tromsø 12. juni. 
Tema på konferansen er bl.a.: 

*Kulturutredningen 2014 - et løft for lokalkulturen? 
*Lokalsamfunn, utvikling og bolyst! 

*Rom for kultur 

Invitasjon er sendt alle kommuner og kunst-kulturinstitusjoner i fylket.  
  

KULTURMINISTEREN TIL TROMS 13. JUNI 
 

Kulturdepartementet holder innspillkonferanse til Kulturløftet 3 i FRAM -senteret Tromsø 13. juni kl. 
09.00 - 12.00. Egen invitasjon vil komme.  

  

 
 

  
Med vennlig hilsen 

Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard 

v/Ulla Hansen 
E-post: ulla.hansen@kulturskoleradet.no 

Mobil: 936 75 811 
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