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Det inviteres til ny
forskningskonferanse
BAKKENTEIGEN: Nettverk for
kulturskolerelatert forskning, Norsk
kulturskoleråd og Høgskolen i
Sørøst-Norge inviterer til
forskningskonferansen Cutting Edge
Kulturskole 2017. > Les mer

> Kunnskapsministeren til lederkonferansen i 2017

Pilotprosjekt for
talenter innen
kunst og kultur
OSLO: Norsk
kulturskoleråd og Nordea
ønsker at unge talenter
skal bli bedre på
formidling og fremføring.
Derfor starter de et
prosjekt innen kulturelt
entreprenørskap for
ungdom. > Les mer

Drømmestipendjuryen
presenteres fortløpende
KRISTIANSAND: Drømmestipendjuryen
2017 er klar, og jurymedlemmene
presenteres fortløpende på nettstedet
drommestipendet.no. Øystein Wangen
(bildet) deltar i fagjuryen for musikk. Fra 4.
januar er det mulig å nominere kandidater
til Drømmestipendet 2017.
> Les mer på drommestipendet.no

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

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/desember/invitasjon-til-forskningskonferansen-2017
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/roe-isaksen-til-kulturskolenes-lederkonferanse-2017
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/pilotprosjekt-for-talenter-innen-kunst-og-kultur
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
https://vimeo.com/189719387
http://www.kulturskoleradet.no


være framme hos deg i god tid
før jul om du bestiller nå. > Les
mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Historisk styre ut
av startblokkene
TRONDHEIM: Aldri før
har et sentralstyre i Norsk
kulturskoleråd blitt valgt
for fire år. Men så skjedde
på landstinget i høst.
Denne uka gikk styret for
alvor i gang med sitt
arbeid: Første styremøte
ble holdt i Trondheim.
> Les mer

Iris forsk-antologi kommer
våren 2017
DRAMMEN: Forskningsprosjektet IRIS
forsk resulterer i en antologi med følgende
mål: Å bidra til styrket dialog om forskning
og utvikling i det kulturskolerelaterte
feltet, på tvers av fagfelt, forskningsfelt,
regioner, praksisfelt og
utdanningsinstitusjoner.
> Les mer

Gode møter med andre unge
– og «glemte» skatter
HAMMERFEST: Prosjektet RETHINK Folk
Music har som mål å transformere
musikkskoleelever til lokalmusikk-
arkeologer. I Norge har kulturskolelever og
-lærere fra Hammerfest, Verdal og Ås gjort
seg spennende erfaringer ved å delta.
> Les mer

Påmelding i gang til
Kulturskoldagene Øst 2017
LARVIK: 31. januar - 1. februar 2017
arrangeres siste utgave av
Kulturskoledagene dette skoleåret, i
Larvik.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

> Rammeplanforum - for diskusjon og spørsmål
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Cd og hefte kan bestilles
TRONDHEIM: Høstens siste Kor Arti'-kurs
er holdt, og årets undervisningsmateriell -
cd og hefte - er utlagt for salg på
kulturskoleradet.no. > Les mer

Storslagen og stilfull
jubileumsmarkering
RØROS: Norsk kulturskoleråd fullførte 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende, stilfull og
vemodig todagers jubileumsmarkering.
> Les mer og se bilder

> Kor Arti' digital - 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

Påmeldinga er i gang til UKM 2017
TRONDHEIM: Desember er mer enn hyggelig adventstid i
UKM-verdenen: Nå er påmeldinga i gang til det som trolig
blir cirka 350 lokalmønstringer i 2017. > Les mer

Fagplan for sirkusfaget:
Høring fram til 16. desember
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

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-20-jubileumsmarkering/
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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

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

> Bli abonnent:
Bruk skjema på

hovedsida av
kulturskoleradet.no

Film: Cellodag på Stavanger kulturskole
STAVANGER: I høst ble det arrangert cellodag på Stavanger
kulturskole, og her får du "Kjerringa med staven" med cellister i
mange aldre. > 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
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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