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Kunnskapsministeren
til Kulturskolenes
lederkonferanse 2017
OSLO: Kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen (bildet) kommer til
Kulturskolenes lederkonferanse 2017
- for å overrekke prisen Årets
kulturskolekommune. Også tre
hovedforedragsholdere er klare til
konferansen som arrangeres 20. - 21.
april. > Les mer

Drømmestipendet fornyer
seg: Nytt nettsted, ny
kategori
TRONDHEIM: 2017 byr på spennende nytt
på drømmestipendfronten: Nytt nettsted
kommer. Sirkus blir ny kategori å
nominere kandidater i. Og det blir trolig
flere utdelinger med overraskelsesfaktor.
> Les mer på drommestipendet.no

Fagplan for sirkusfaget:
Høring i gang
TRONDHEIM: Utkastet til fagplan for
sirkus sendes nå ut på høring. Dette er
den sjette fagplanen som lages i regi av
Norsk kulturskoleråd, som også har satt
sammen gruppa som har laget
fagplanutkastet. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kulturskolekalenderen
2017 kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en finfin
«kunstutstilling» - laget av
kulturskoleelever - til nytelse og
nytte på egen vegg? Eller som
(jule)gave til både slekt og
kolleger? Kulturskolekalenderen
2017 er klar for bestilling, og vil
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være framme hos deg i god tid
før jul om du bestiller nå. > Les
mer

Vel blåst i åtte
regionmesterskap
ÅLESUND: Åtte regionale Ungdommens
musikkmesterskap ble nylig gjennomført.
Det rapporteres om gode arrangement og
fine musikalske prestasjoner. Nå går de
som presterte aller best i de regionale
mesterskapene videre til det nasjonale
Ungdommens musikkmesterskap 2016-
2017 i januar. > Les mer på umm.no

Kulturskoledagene: Stjørdal denne uka - Larvik på nyåret
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene. I dag
og i morgen arrangeres Kulturskoledagene Midt i Stjørdal. I Førde, Tromsø og Molde er
Kulturskoledagene allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Og
påmelding er også mulig til Kulturskoledagene Øst i Larvik, som arrangeres 31. januar og 1.
februar 2017. > Les mer

- Rammeplanen hjelper oss
lærere til å undervise bedre
VINJE: Rammeplanen kan hjelpe oss som
lærere til å tilby bedre undervisning til
elevene. Ved bruk av rammeplanen vil vi
bedre kunne imøtekomme elevenes
ambisjoner. Det mener musikklærer Lars
Erik Øygarden (bildet). Les mer - se film

> Alt om rammeplanen i rammeplanseksjonen
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Kor Arti'-turneen snart i mål
TRONDHEIM: Høstens siste Kor Arti'-kurs
holdes i neste uke. Cd og hefte produsert
til Kor Arti' volum 20 legges ut for salg på
kulturskoleradet.no 1. desember. > Les
mer

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016. > Les mer

> Kor Arti' digital oppusset - nå med over 230 sanger

Påmeldinga til Nasjonalt
produsentnettverk 2017
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017 arrangeres i Oslo i
januar. > Les mer

Invitasjon til Nordea-
prosjektet KUL-TUR
OSLO: Norsk kulturskoleråd inviterer - i
samarbeid med Nordea - alle
medlemskommuner til deltakelse i et
utviklingsprosjekt med fokus på
produksjon og formidling. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.

> Til bestilling

Kor Arti' digital -
større og bedre
Nå fins over 230 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.

> Til korarti.no

Idé- og veilednings-
bøker kan bestilles
Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker. 

> Til bestilling
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Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk.

> Bli abonnent:
Bruk skjema på

hovedsida av
kulturskoleradet.no Film: Nasjonalt senter presenterer seg

BODØ : Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen er en
av Norsk kulturskoleråds samarbeidspartnere. Senteret har laget
film om seg selv og verdien av kunst og kultur i opplæringa. > Se
filmen

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
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