
  

 

KULTURSKOLENYTT REGION ØST AUGUST/SEPTEMBER 2014 
 

UMM – påmelding åpen på nytt frem til 03.09! 

Et utfordrende, spennende og lærerikt mesterskap for elever som spiller klassisk musikk og er under 

26 år. Det regionale mesterskapet i Oslo-området, blir i år 18. -19. oktober. Nytt i år, er at en del av 

arrangementet gjennomføres i Bærum, i tillegg til Oslo. Begge steder er det musikk- og kulturskolen 

som samarbeider om arrangementet med NMF, Musikkpedagogene Norge og Norsk kulturskoleråd. 

 

Operaorkestrets konsertverksted 2014- også for kunstfagelever! 

Spennende tilbud for kunstfag- og musikkelever ved kulturskolene i Oslo, Akershus og Østfold, 13. 

– 14. september. 

Se eget vedlegg, som bør videreformidles til lærere/elever snarest! For nærmere informasjon og 

påmelding kontakt formidlingssjef i DNO & B: maria.af.klinteberg@operaen.no tlf: 9001054 

 

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, 16.09 og 13.01. 

 

Landsmøte 16.- 17. oktober 

Det er foreløpig plass for to delegater til fra Østfold. Interesserte bes melde seg snarest og senest 

28.08 til rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  

Følgende er per i dag innstilt som delegater for region Øst: 

Oslo: Olav Kjøk, Liv Greve Greli, Ragnhild Slettner, Anine Skou, Inger Marie Larsen 

Akershus: Erling J. Myrseth, Sigbjørn Solheim, Amund O. Bentzen, Ann-Kristin Rifseim, Rigmor 

Stenvik Østfold: Lars Jegleim, Marianne Aarum, Svend Arne Brandsrud 

 

Fagnettverk 

Fredag 10. oktober, i Oslo: Norsk kulturskoleråd arrangerer nettverksdag for dans, teater og 

visuelle kunstfag for kulturskolelærere fra hele Østlandsområdet. 

 

Konferanser  

IRIS/kulturskoleutvikling for ledere, Horten: 05.09, kl. 10-15 

MusTek, Oslo: 13.10, påmeldingsfrist: 12.09 

IRIS/kulturskoleutvikling, for pedagoger, Horten: 31.10-01.11 

 

Oppdrag for elever 

Med jevne mellomrom får vi i Norsk kulturskoleråd forespørsel om kulturskolelever vi kan 

anbefale/formidle kontakt til for et oppdrag. 

Lurer derfor på om dere pr dato har noen, enkeltutøvere eller solister, i alle kunstfag, som har 

kvaliteter innenfor sitt fag og formidling som gjør at dere trygt kan anbefale dem til spesielle 

oppdrag som dukker opp. 

Vi tar selvfølgelig kontakt med dere direkte når det er noe konkret, men greit å ha noen tips å starte 

med – om dere har noen dere kan anbefale. 

De må holde et godt nivå i sitt fag, de må være selvstendige og være gode formidlere. 

Kontakt: torkel.oien@kulturskoleradet.no 
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