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Hei alle sammen! Da begynner det å nærme seg juleferie, og det er på høy tid med et siste 

nyhetsbrev før julen ringes inn! Det ser til og med ut til at den verste stormen rundt det 

fylkespolitiske kaoset har stilnet, og at de videregående skolene i fylket kan ta en velfortjent 

pust i bakken. Så da er det bare å lade opp batteriet til neste runde.. 

Jubileumsboken, Norsk kulturskoleråd 40 år, skal nå være distribuert til alle 

medlemskommuner. Ta kontakt om det likevel har skjedd en glipp. 

 

Som et ledd i Norsk kulturskoleråd målsetting om å knytte organisasjonen tettere sammen, har 

et formelt samarbeid mellom de tre nordligste fylkene blitt opprettet, Team Nord. 

16-17. januar skal vi ha vårt første samling med både fylkesledere og fylkeskonsulenter. 

Kom gjerne med innspill til regionrådet med ideer til felles prosjekt/konferanser. 

 

Her følger litt informasjon om hva som skjer på nyåret: 

 

 

Ledersamling på hurtigruta 8.-9. januar 
8-9. januar legges ledersamlingen på hurtigruten. Påmeldingsfristen er gått ut for lenge siden, 

men skulle det være noen «etternølere» kan jeg eventuelt ta kontakt med Hurtigruten og høre 

om båtene fremdeles har ledig kapasitet. Program er sendt per epost til de påmeldte. Skulle 

det likevel være noen som ikke har fått tilsendt dette, er det bare å ta kontakt med meg.  

Den nye direktøren i Norsk kulturskoleråd, Morten Christiansen, blir med oss under hele 

samlingen.  

 

 

Nettverkssamling innen visuelle kunstfag i Tromsø 20. februar 

Norsk kulturskoleråd har i 2012 jobbet med etablering og videreføring av fagnettverk innen 

visuell kunst, dans og teater rundt i landet.  Nasjonalt fagforum i november 2011 var 

begynnelsen på denne satsningen og i år har vi sparket i gang ni regionale nettverkssamlinger 

for lærere i visuell kunst.   

Samlingen  er planlagt som éndagssamling for inspirasjon, dialog,  erfaringsdeling og 

kartlegging av behov og kompetanse.   

Påmeldingsfrist 14. februar. (Se vedlegg) 

 

 

UKM fylkesmønstring: 4.-6. april, Finnsnes. 

Påmelding til lokalmønstringene startet opp allerede 1. desember. Først ut er Svalbard, 2. 

februar, så går det slag i slag. http://ukm.no/troms/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ukm.no/troms/


 

 

KYKELILY - Kunst, kultur, kreativitet for de yngste: Konferanse i Tromsø 8-9. april 

Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur og Rikskonsertene arrangerer i 

samarbeid med Universitetet i Tromsø og Kultur i Troms nasjonal konferanse for de som 

jobber med kunst og kultur for og med barn i alderen 0 til 6 år. 

 

Ansatte i kulturskole, barnehage, høgskole, universitet og de som jobber med 

kulturadministrasjon i andre sammenhenger inviteres herved til to dager med “Kultur for de 

yngste”. Her blir det spennende foredrag/nyttige verksted/torg for erfaringsdeling/ 

kunstneriske innslag. Invitasjon med detaljert program er under utarbeiding og vil bli sendt ut 

i desember. Det er mulig å melde seg på allerede nå! 

 

 

Ut på golvet: Kurs i Tromsø 24. april 

Ut på golvet er en læremiddelserie som ivaretar mange dansesjangre og mange aldersnivå.  

Det er et nyttig læremiddel for de som skal undervise barn og unge i dans.  

Det er fengende, lekende - og det er for det meste veldig enkelt.  

Ingen forkunnskaper trengs for å delta på våre kurs. 

 

Link til påmelding av kurs i regi av kulturskolerådet! 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/  

 

 

 

Drømmestipendkonsert: Istindportalen 10. mai 

Fredag 24. januar åpnes muligheten for registrering av nominasjoner til Drømmestipendet 

2014!  Nominasjonen stenger uke 9! 4. juni offentliggjøres mottakere av Drømmestipendet. 

 

Også i 2014 kan den enkelte kommune nominere en person eller gruppe innen hver av 

kategoriene: Dans, musikk, skapende skriving, teater, visuell kunst, annet. 

Det er kulturskoleleder som har ansvar for den endelige registreringen av de(n) nominerte, og 

i løpet av januar får dere tilsendt innloggingsinfo for å registrere nominasjonene. 
Registrering: 

For å foreta selve nominasjonen må du som kulturskoleleder registrere deg som bruker knyttet 

opp mot den enkelte kommune. Link til registrering av bruker får du tilsendt i løpet av januar. 

 

 

Til slutt vil jeg bare oppfordre dere alle om å bli medlem av regionrådets egen Facebookside,  

«Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard», og ikke minst oppfordre kollegaer i kulturskolene 

om å slå følge. Jeg vil ellers komme til å legge ut månedlig nyhetsbrev etter jul, for å redusere 

epostmengden. På facebooksiden vil derimot nyheter/info oppdateres kontinuerlig.   

 

 

Ønsker dere alle en riktig god jul og et kulturelt nytt år! 

 

Med vennlig hilsen  

Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard  

Sindre Sandvik  

Mobil: 40416066 

 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/


 

 


