
Fra Norsk kulturskoleråd til alle
kulturskoleinteresserte Se webversjon

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 19 2017 - Utgivelsesdato: 26. okt. 2017 - Neste utgave: 29 nov. 2017

Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd - Tidligere utgaver av Kulturtrøkk - Kontakt Norsk kulturskoleråd

Kulturskoleelever deler scene med Secret
Garden, Christel Alsos og Nordic Tenors
OSLO: Emilie Hellum Johansen og Follostrykerne representerer
kulturskolelandet og deler scene med blant andre Secret Garden, Christel
Alsos, Nordic Tenors samt Ingrid Bjørnov & Kari Slaatsveen. Dette skjer når
Nordea arrangerer sine tradisjonsrike, tv-sendte Desembertoner-konsert.
> Les mer

Forskningskonferansen
reiser nordover i 2019
BAKKENTEIGEN: Det meste tyder
på at Cutting Edge Kulturskole
2017 - tidenes sjette kulturskole-
relaterte forskningskonferanse - ble
gjennomført på godt vis. Nå overtar
Tromsø stafettpinnen, og blir
arrangør av Cutting Edge
Kulturskole 2019.
> Les mer og se bilder

23,9 mill. kr til utvikling
OSLO: Norsk kulturskoleråd blir i beste
fall tilgodesett med 23,9 millioner kroner til
kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i
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2018 - om regjeringas budsjettforslag blir
realisert. Dette vil i så fall være 1,3 mill. kr
mer enn i inneværende år. > Les mer

Norsk kulturskoleråd stiller på budsjetthøring 1. november
OSLO: Onsdag 1. november stiller Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i utdannings- og
forskningskomiteen på Stortinget - for å forklare hvorfor kulturskolen bør tildeles mer i statlige
utviklingsmidler enn hva regjeringa legger opp til via forslaget til statsbudsjett. Kulturskolerådet, som
stiller med styreleder Nils R. Sandal og direktør Morten Christiansen, er tildelt tid kl. 10.00 denne
dagen. Høringa blir strømmet, og kan ses av alle på internett.

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Suksessfulle
drømmestipend-
mottakere
OSLO: Tre vokalister
med Drømmestipendet
på cv-en markerer seg i
tv-ruta denne høsten.

> Les om Didrik
Solli-Tangen

> Les om Knut Kippersund Nesdal og
Ingeborg Walther

Kulturskolelærer klar for stjernekampfinale
OSLO: Lørdag kveld kan han bli den sterkest lysende stjerna i
stjernekampfinalen på NRK. Så spørs det om Adam Douglas noen
gang vender tilbake til gjerningen som kulturskolelærer på
Hadeland - noe han lovet i intervjuet Kulturtrøkk gjorde med ham
tidligere i høst. > Les hele intervjuet med Adam Douglas

> Arrangerer innspillsmøter om kulturmeldinga

Kulturskoledagene: Fristene
for påmelding nærmer seg
TRONDHEIM: Kulturskoledagene 2017-
2018 nærmer seg i tid, påmeldingsfristene
er enda nærmere. Fredag 27. oktober er
siste frist for påmelding til Stjørdal, Molde
og Sola/Stavanger. "Samarbeid om
elevens læring" er hovedoverskrift for
Kulturskoledagene 2017-2018. > Les mer

Kor Arti'-konferansen 2017:
To gratis undervisnings-
pakker til deltakerne
RØROS: Kor Arti'-konferansen 2017
arrangeres 5. og 6. desember. I tillegg til et
program av høy kvalitet frister arrangøren

Programmet klart til
Nasjonalt produsentnettverk
2018 - påmelding mulig
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2018 arrangeres i Oslo
6. – 7. februar. Med Ingrid Forthun og
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Norsk kulturskoleråd med gratis
undervisningspakker til samtlige deltakere
- en pakke fra hver av seriene Kor Arti' og
Ut på golvet. > Les mer

Rebekka Brox Liabø som sentrale
bidragytere. Norsk barnebokinstitutt blir
konferansens hovedarena. Program er
klart - påmelding er mulig. > Les mer

> Bidrag ønskes til Kulturskolekalenderen 2018

MusTek 2018: 8. - 9. februar
KOLBOTN: For tredje gang arrangeres
MusTek, og sted og tid er bestemt.
MusTek 2018 arrangeres på Kolbotn 8. og
9. februar 2018. > Se flyer - les mer

Halloween-sang på
korarti.no
TRONDHEIM: Halloween er rett rundt
hjørnet, tirsdag 31. oktober skjer det. Og
selvsagt tilbyr læringsressursen Kor Arti'
digital en egen Halloween. På korarti.no
finner du den akkurat passe skumle låten
"Halloween: Bø! Uhu! Uæææhh!".
> Les mer på korarti.no

Sammen om nasjonal
inkluderingskonferanse
LARVIK: Norsk kulturskoleråd, Fargespill
og Larvik kommune forener krefter og byr
inn til ny nasjonal konferanse om
inkludering - i Larvik i mars 2018.
> Les mer

IRISforsk-antologi lansert -
kan lastes ned gratis
OSLO: Forskningsprosjektet IRISforsk har
munnet ut i antologien "Forskning og
utvikling i kulturskolefeltet. Den doble
regnbuen". Antologien kan lastes ned
gratis på forlagets nettsted. > 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

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles

309 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
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Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 309 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"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: Solist- og ensemblekonkurranse på Askøy
KLEPPESTØ: Askøy kulturskole og Strusshamn Skoles
Musikklag arrangerte nylig Askøy solist- og
ensemblekonkurranse 2017. > Se kortfilm på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

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

drommestipendet.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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