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125 utøvere klare for
UMMs nasjonale
mesterskap
OSLO: 125 unge klassiske musikere
er kvalifisert til Ungdommens
musikkmesterskaps nasjonale del
21. og 22. januar. Flotte premier
venter dem som lykkes best. Årets
musiker belønnes med 50.000
kroner. Årets musiker forrige gang,
Sigvald Fersum (bildet), skal i år
spille på Europeisk konsert lørdag
21 januar. > Les mer på umm.no

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Protokollene fra landsting
og landsmøte er utlagt
STJØRDAL: Nå er de signerte protokollene
fra henholdsvis Norsk kulturskoleråds
landsting 2016 og Norsk kulturskoleråds
landsmøte 2016 klare og utlagt på
kulturskoleradet.no.
> Her finner du protokollene

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

> Kunnskapsministeren til Lederkonferansen 2017

http://umm.no/arkiv/125-utovere-kvalifisert-til-nasjonalt-mesterskap/
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget
http://bestilling.kulturskoleradet.no/kulturskoledagene/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/roe-isaksen-til-kulturskolenes-lederkonferanse-2017
https://vimeo.com/196546227
http://www.kulturskoleradet.no


"Topp tjue"-potpurri kan nå
strømmes fra korarti.no
TRONDHEIM: Svært mange har venta på at
Topp tjue-potpurriet fra Norsk
kulturskoleråds "Kor Arti’ volum 20" skal
bli tilgjengelig for strømming. Ventetida er
over: Potpurriet er nå utlagt på
læringsressursen korarti.no. > Les mer

Skolenes sangdag 2017 -
med Kor Arti’ på laget
OSLO: Musikk i Skolen har med seg Norsk
kulturskoleråd som medarrangør når det
også i 2017 arrangeres en Skolenes
sangdag. Fredag 5. mai er dagen for en
nasjonal sangdugnad som helst skal
høres over hele landet. > Les mer

> 13. januar - Høringsfrist for fagplan for sirkus

«Drømmestipendet ga meg
viktige svar»
MO I RANA: Usikkerhet rundt egne
ferdigheter og veien videre er en del av
livet til enhver kunstner in spe. Det å motta
Drømmestipendet ga 18-årige Pia
Langvann (bildet) svarene hun ville ha.
> Les mer

Drømmestipendjuryens
medlemmer presenteres
OSLO: Berit Cardas (bildet) og alle de
øvrige medlemmene i Drømmestipendet-
juryen 2017 presenteres fortløpende på
drommestipendet.no.
> Les mer

> Se drømmestipendjuryleder Joners videoappell

Nasjonalt produsentnettverk
arrangert ved KHiO
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017 ble denne uka
arrangert på Kunsthøgskolen i Oslo.

Kunsthøgskolens rektor, Jørn Mortensen
(bildet), holdt et innledende fellesforedrag om
kunstnerisk utviklingsarbeid gjennom
produksjon.

> Les mer om Nasjonalt produsentnettverk

Sparre Olsen-

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/januar/topp-tjue-potpurriet-utlagt-pa-korartino
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/september/skolenes-sangdag-2017-med-kor-arti-pa-laget
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/desember/ny-horingsfrist-pa-fagplan-for-sirkus-13-januar
http://www.drommestipendet.no/nyheter/drommestipendet-ga-meg-viktige-svar/
http://www.drommestipendet.no/nyheter/jurymedlemmene-presenteres-skille/
https://vimeo.com/196546227
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/nasjonalt-produsentnettverk


Invitasjon til
ny runde i
Nordea-
prosjektet
KUL-TUR
> Les mer

konkurransen
for unge
klassiske
musikere

> Les mer

Kulturskolekalenderen
2017 kan bestilles
> 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

Tips andre om
Kulturtrøkk!

Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
for alle som vil ha.

Alt som må gjøres er å
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Joners appell til kulturskoleledere
OSLO: Johannes Joner (bildet), juryleder for Drømmestipendet
2017, har en viktig melding til landets kulturskoleledere. > Se film

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

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/invitasjon-til-nordea-prosjektet-kul-tur
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/januar/sparre-olsen-konkurransen-for-unge-klassiske-musikere
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14&butikk_handling=vis_produkt&butikk_produkt=80
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://vimeo.com/196546227
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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