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Vil du bygge et hus på månen? 

Eller vil du gjøre andre umulige ting mulig? Velkommen til Strømstad fredag 7. november kl. 12.00-

13.30/Quality SPA og RESORT, og opplev Mikael Genberg på KOM øst sitt avslutningsforedrag, 

eller kanskje er det startforedrag? Foredraget er kalt: «Mod och passion. Spänn bågen lite till». Til 

du/dere som ikke er «KOM øst» kommuner, meld fra til Ragnhild Skille, prosjektleder KOM øst om 

deltagelse på dette foredraget som sannsynligvis blir en uforglemmelig og meget inspirerende 

opplevelse! 

 

Kalender for region Øst. 

Kalender for skoleåret 2014/2015 er vedlagt. Rådgiver sender kalenderinvitasjon jamfør 

datoer/deltagere i kalenderen. 

 

Studietur til Helsingfors. 

Les om studieturen her og her.  

 

Spørreundersøkelse om sirkus i kulturskolen. 

I regi av NTNU gjennomfører en masterstudent forskningsprosjektet «Sirkuspedagogen - Hvordan 

praktiserer og beskriver sirkuspedagogen sitt». 

Målet er å utvikle mer kunnskap om sirkuspedagogen, styrke den videre utviklingen av sirkus som 

pedagogisk praksis og bidra til en utvikling av fagområdet i kulturskolen. 

Undersøkelsen tar kun noen få minutter, og det er fint om alle bidrar i undersøkelsen - også om 

kulturskolen ikke har et sirkustilbud. Her er undersøkelsen. 

 

Nyhetsbrev for faget teater og skapende skriving. 

Her er siste nyhetsbrev. 

 

Det Norske kammerorkester. 

Det Norske kammerorkester og Norsk kulturskoleråd Region Øst har etablert et unikt samarbeid der 

vi i felleskap tilbyr kulturskolene i regionen konsertopplevelser på et høyt kunstnerisk nivå. Se 

vedlagt informasjon vedrørende konserter/tilrettelagt opplegg for elever, 13.01. 

 

Drømmestipendet 2015. 

Se etter gode kandidater i din kommune, de er det garantert mange av! 

Mange av dere er allerede godt i gang med vurdering av aktuelle kandidater til Drømmestipendet 

2015 - det er gode kandidater i alle kommuner! Les mer her. 

 

Konferanser  

 IRIS/kulturskoleutvikling, for pedagoger, Horten: 31.10-01.11, fortsatt noen ledige 

plasser, se vedlagt informasjon, for interesse ta kontakt med gunn@skul.no 

 Nasjonalt produsentnettverk, konferanse i Trondheim, 03.12-014.13, les mer her. 
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