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Nyhetsbrev  
Nyhetsbrevene er tenkt som en informasjonskilde i tillegg til sakslister/referat fra styrets 

møter og rektormøtene.  

 

Drømmestipendet 2014 

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

2014!  

- Drømmestipendnominasjoner åpner muligheter for gode opplevelser, omdømmebygging 

og kulturskoleutvikling både lokalt, regionalt og nasjonalt!  

Drømmestipendnominasjon er mulighet til å gi ungdom i farta et positivt ”dytt” på veien 

videre, både mot en mulig profesjonell karriere og som et påfyll på veien mot voksenlivet!  

 

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. 

 

Rektormøter BTV 

I februar begynner tredje runde med rektormøter dette skoleåret. Møtene er som følger: 

Vestfold, Sandefjord: onsdag 5. februar kl. 09.30-14.00 

Buskerud, Drammen: fredag 7. februar kl. 10.00-14.30 

Telemark, Porsgrunn: fredag 14. februar kl. 10.30-15.00 

Kom med innspill til saker og diskusjonstemaer til Rut Jorunn Rønning. Saksliste sendes ut 

omtrent en uke i forkant av møtet. Det er sendt ut innkalling til dette og resten av 

rektormøtene for 2013/2014, fullstendig oversikt finner dere i årshjulet.  

  

Fagnettverk  

Fagnettverk for skapende skriving og visuell kunst ble gjennomført i løpet av høsten 2013. 

Neste fagnettverksamling er for dans, se vedlegg for nærmere informasjon. Det vil i Vestfold 

også bli startet et nettverk for teaterfaget, hvor både rektorer og lærere bidrar med planlegging 

og innhold. Se også vedlegg for nyhetsbrev teaterfaget, fint om dere sender dette videre til de 

som hører til dette fagområdet. 

 

 

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Lokalt/BTV/2013-2014_Arshjul.pdf
https://www.facebook.com/groups/249276258441754/
http://kulturskoleradet.no/fag/visuell-kunst/hovedside/
http://www.kulturskoleradet.no/fag/dans/hovedside/


Konferanser og fagdager 

Det vil i løpet av våren holdes mange spennende konferanser: 

Fagdag De unges arena, Larvik: 17.01 

Kulturskolerelatert forskning: 13.02-14.02 

De unges arena, Gardermoen: 31.03-02.04 

Skrivelyst, Oslo: 03.04-04.04 

KRUt-reunion, i KRUt´s fotspor, Drammen: 23.-24.04 

Lederkonferansen, Oslo: 24.04-25.04 

Pedagogfagdager, BTV i regi av IRIS prosjektet: vårhalvåret 2014 

 

Prosjekt IRIS 2014-2016 

Prosjekt IRIS vil være et banebrytende kulturskoleutviklingsprosjekt av nasjonal verdi innen 

musikkfaget, både med tanke på innhold, omfang, økonomi og spredningseffekt. 

Prosjektet inneholder tre delprosjekt som samhandler om rekruttering, bredde- og talenttilbud, 

formidlingskompetanse, samt pedagogisk kompetanseutvikling og erfaringsspredning. 

Prosjektet har nedslagsfelt i store deler av Østlandsområdet med tyngde i BTV-regionen. 

Delprosjektene er El Sistema, Talentutvikling Vestfold/Grenland og talentutvikling VUS 

(Vestregionens ungdomssymfonikere). Geografiske hovedområder er Vestregionen (16 

kommuner vest og sør for Oslo), Vestfold/Grenland (17 kommuner) og El Sistema 

kommunene (Nome, Larvik, Øvre og Nedre Eiker og Oslo). 

Det vil snart og fortløpende komme informasjon, samt at IRIS sin egen nettside om ikke lenge 

er oppdatert og klar til bruk. 

 

Interreg 2014-2020 

Det er nå nye muligheter for å søke interreg (EU midler) til prosjekt. Norsk kulturskoleråd 

ved prosjektleder Lars Emil Johannessen holder informasjonsmøte rundt muligheter, onsdag 

5. februar, kl. 9-10 i Sandefjord. Det vil også bli gitt informasjon under KRUt reunion 

konferansen i Drammen, torsdag 24.04. 

 

Indisk musiker 
Det er kommet henvendelse fra en indisk musiker, Rupam Ghosh. Han reiser jevnlig til 

Europa, og avtaler med ham i forhold til kommende opphold i april/mai 2014 eller senere 

anledninger kan gjøres direkte med ham.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Region BTV 

Rut Jorunn Rønning 

Tlf: 91842830 

E-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no 

 

http://nmh.no/arrangementer/nettverk_for_kulturskolerelatert_forskning
http://interreg.tillvaxtverket.se/2.1139e41f134c7946d848000330.html
http://www.violinistrupamghosh.com/
http://www.violinistrupamghosh.com/contact.html

