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Produksjonsledernettverk 14. -15. januar i Oslo 

Se program her. 

Kulturskoledagene 2015/2016 på Gardermoen 2. og 3. februar 2016 

Kulturskoledagene retter seg mot kulturskolens lærere, ledere og eiere. Med utgangspunkt i den nye 

rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på 

fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre undervisningen i kulturskolene i framtida. 

Disse kapasitetene har per i dag takket ja til å stille: Trond Giske, Gunnar Skaar, Erling Barlindhaug, 

Wenche Waagen, Ole Hamre, Helge Øye. Flere navn kommer til og program sendes ut og legges på 

nettet i uke 42. 

Se her for mer informasjon. Antall påmeldte er nådd maksantall, informasjon om det ev. går an å 

legge til flere dagpakker kommer første uke i januar, 

FløyteFest er et arrangement for fløytister i alle aldre, -amatører og profesjonelle! 

Arrangementet foregår i Skien lørdag 9. januar. Wissam Boustany er gjest! 

Se mer informasjon i vedlegget. 

Nå kommer MusTek 2016 

Nå er det igjen klart for en ny konferanse om teknologi i musikkundervisning. Målgruppene er 

ansatte i: grunnskole, kulturskole, videregående skole, lærerutdanning. Mer info og påmelding, se 

http://bestilling.kulturskoleradet.no/nasjonalt-produsentnettverk/nasjonalt-produsentnettverk-for-kulturskoleansatte/?tilbake=
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-sesongen-er-straks-i-gang/
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her. 

Dato: 28.-29. januar 2016 

Sted: Quality Hotel Mastemyr 

 

KYKELIKY – kunst, kultur og kreativitet – for de yngste! 

KYKELIKY er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

og Rikskonsertene. 

Dette er en konferanse for alle som jobber med kunst og kultur for barn i aldersgruppen 0 til 8 år. 

Konferansen har vært arrangert i 2013, 2014 og 2015 i forskjellige byer i landet 

Tilsammen har godt over 400 deltakere vært på konferansen èn eller flere ganger. 

14. – og 15. april 2016 skal konferansen KYKELIKY arrangeres i Bergen. 

Det kommer program for konferansen tidlig på nyåret – og da vil det også bli mulig å melde seg på. 

I første omgang: se flyer for mer info – og viktigst av alt; sett av datoene nå. 

Du kan også lese mer om KYKELIKY her 

 

UKM Norge fortsetter med å støtte lokalt utviklingsarbeid i 2016 ! 

Søknadsfrist for stimuleringsmidler er 15. januar. 

Stimuleringsmidlene er et godt verktøy for å løfte UKM-arbeidet og for å få fram at UKM kan være 

er en helårig aktør som skaper møteplasser mellom mennesker. Både lokalt og på fylkesnivå. UKM – 

der ung kultur møtes! 

Vi oppfordrer alle UKM-arrangører som har gode ideer og prosjekter om å søke. Det være seg til 

mindre inspirasjonskvelder/workshops, for å øke rekrutteringen, heve kvaliteten på arbeidet, nå nye 

grupper - eller om dere ønsker å prøve ut prosjekt hvor UKM-ungdommer brukes på andre arenaer 

(gjelder både artister, kunstnere, arrangører, filmskapere og nettredaksjonsungdom). 

2015: 

I januar 2015 mottok vi 53 søknader, og bevilget kr 731 500. 

I mai 2015 mottok vi 28 søknader, og bevilget kr 655 000. 

I oktober 2015 mottok vi 67 søknader, og bevilget kr 1 303 000. 

Søknadsskjema finner du ved å trykke på "Stimuleringsmidler" i menyen til venstre i 

Arrangørsystemet på UKM.no. Samme sted vil du også finne Rapportskjema. 

Kriterier: 

1. Midlene skal gå til lokalt utviklingsarbeid i UKM (ikke ordinær drift) og det er en fordel å 

kunne vise til ungdomsinvolvering og ideer initiert av ungdom. 

2. UKM Norges bidrag i prosjektet kan utgjøre inntil 50% av finansieringen. 

3. De resterende 50% kan dekkes opp ved hjelp av kommunale midler, fylkeskommunale midler, 

sponsorpenger, administrative tjenester eller reel egeninnsats utenom ordinære 

arbeidsoppgaver. 

mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/mustek-2016-program/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/kykeliky/


 

 

 

Rut Jorunn Rønning, rådgiver Norsk kulturskoleråd, rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  

4. Alle offisielle UKM-arrangører i fylker som har samarbeidsavtale med UKM-Norge kan søke 

(dette gjaldt fra desember 2014 alle fylker) 

5. Søknader hvor fylkesleddet er involvert økonomisk vil bli prioritert. 

6. Fylkesleddet kan initiere, koordinere og søke for flere lokale prosjekt under ett 

Ledig stilling som enhetsleder kultur Fet kommune. 

Se her. 

Hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd 

Minner dere om å titte jevnlig her. 

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev. 

Mottar du ikke nyhetsbrevet, meld deg på her (nederst til høyre). 
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