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Trenger hjelp fra
kulturskoleledere til
doktorgradsavhandling
om kulturledelse
OSLO: Er utøvelse av kulturledelse ulik annen
ledelse? Er kulturlederen ulik andre ledere?
Utvikler kulturlederen seg ulikt andre ledere?
Dette ønsker doktorgradsstipendiat Christian
Winther Farstad (bildet) å undersøke nærmere
– og ønsker hjelp fra landets
kulturskoleledere. > Les mer

Nå kan det opprettes spillelister på Kor Arti’ digital
TRONDHEIM: En skikkelig gladnyhet til alle lærere og andre skoleansatte som bruker
læringsressursen Kor Arti’ digital: Nå kan det opprettes spillelister, noe som er svært nyttig i
undervisningssammenheng. > Les mer

Ny bok: Fagveileder for
visuell kunst
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
lanserer en ny veiledningsbok, «Visuell
kunst i kulturskolen». Fagveilederen –
som kan bestilles på kulturskoleradet.no –
er skrevet primært for deg som underviser
i visuell kunst i kulturskolen. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/august/trenger-kulturskolehjelp-til-doktorgradsavhandling-med-fokus-pa-kulturledelse
https://www.korarti.no/nyheter/na-kan-det-opprettes-spillelister-i-kor-arti
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/august/ny-bok-fagveileder-for-visuell-kunst


> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Dette vil partiene gjøre for
kultur for barn og unge -
kulturskolen innbefattet
OSLO: Mens venstresida tror et nytt
kulturløft vil få fart på tilbudet til barn og
unge, vil den blåblå regjeringa fortsette å
løfte talentene. Men hvor store er egentlig
forskjellene mellom partiene foran høstens
valg? Nettstedet periskop.no har sett på
saken. > Les mer

Jubileumskonkurranse:
... og vinnerne er ...
TRONDHEIM: Nå er det klart hvem som får
premie for de beste bidragene i
konkurransen Norsk kulturskoleråd
arrangerte i forbindelse med årets
kulturskolelovjubileum. > Les mer

Kor Arti' i konferansedrakt
RØROS: Det blir ingen Kor Arti'-turné
denne høsten. I stedet blir det Kor Arti' i
konferansedrakt på Røros 5. og 6.
desember. Konferansen vil inneholde både
kjente og nye Kor Arti'-element. > Les mer

Medlemsdialog i KS med
kulturskole på agendaen:
- Gi ditt innspill!
OSLO: Kulturskolen er et sentralt punkt på
KS' pågående medlemsdialog "Kultur for
framtida". Norsk kulturskoleråd håper
mange innen kulturskolen benytter denne
muligheten til å gi viktige innspill.
> Les mer

> Teaterdagene - 22 kurs å velge blant - les mer

Syng det!-kurs i høst - med
høy Kor Arti’-faktor
OSLO: Norsk kulturskoleråd har avslutta
kurstilbudet Kor Arti’, men for alle
pedagoger og andre som like de
samsangkursene, er det trolig godt nytt at
det i høst kommer et annet sangkurstilbud
– med høy Kor Arti’-faktor. > Les mer

Kulturskoledagene 2017-
2018 - på fem steder
TRONDHEIM: Samarbeidet om elevenes
læring er hovedtema for

Lederdager i nord - ny
konferanse på seks steder
SORTLAND: Med konferansedag-

http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/august/dette-vil-partiene-gjore-for-kultur-for-barn-og-unge-kulturskolen-innbefattet
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/august/jubileumskonkurranse-og-vinnerne-er
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/kor-arti-i-konferanseutgave-pa-roros-i-desember
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mars/medlemsdialog-i-ks-med-kulturskole-pa-agendaen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/august/teaterdagene-2017-22-kurs-a-velge-blant
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/juni/syng-det-kurs-med-hoy-kor-arti-faktor


Kulturskoledagene 2017-2018. Dette
viktige temaet skal belyses gjennom
plenum- og gruppeforedrag, verkstedkurs
og gruppediskusjoner.
> Les mer

konseptet Lederdager i nord 2017 håper
Norsk kulturskoleråd å nå fram til riktig
mange nordnorske kommuner med en
dose rammeplanrelatert
kulturskoleutvikling kommende høst.
> Les mer

Påmeldinga er i gang til
UMM 2017-2018
> Påmelding og mer info på umm.no

Fortsatt noen ledige plasser
til nordisk konferanse i Oslo
OSLO: Nordisk kulturskolesamarbeidet
videreutvikles og forsterkes ytterligere når
det i september arrangeres en ny nordisk
musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

289 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 289 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!

Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis å
motta. Alt du må gjøre er
å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Vefsn kulturskole promoterer seg selv via film
MOSJØEN: Slik promoterer Vefsn kulturskole seg selv, i håp om å
få flere elever. Noe å lære for andre skoler? > Se film på Vimeo

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

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

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/kulturskoledagene-2017-2018-fokus-pa-samarbeidet-om-elevenes-laering
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/lederdager-i-nord-pa-seks-steder-hosten-2017
http://umm.no/arkiv/pameldingen-i-gang-til-umm-2017-2018/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/nordisk-konferanse-for-musikk-og-kulturskoler-voksenasen-2017/
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
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://vimeo.com/221885511
https://vimeo.com/221885511
http://www.kulturskoleradet.no
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
https://www.korarti.no/
http://www.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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http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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