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Adam Douglas juryleder for Drømmestipendet
HARESTUA: En av landets mest populære artister denne høsten er klar for et
viktig og spennende oppdrag neste år: Adam Douglas blir juryleder for
Drømmestipendet 2018. > Les mer på drommestipendet.no

> 500.000 kr ekstra i drømmestipendpotten

MusTek 2018: Fortsatt mulig å sikre seg deltakerplass
KOLBOTN: Ennå fins det tid til å sikre seg en deltakerplass på konferansen MusTek 2018 -
påmeldingsfristen er 5. januar 2018. MusTek er et konferansekonsept skreddersydd for deg
som trenger faglig påfyll om praktisk bruk av teknologi i musikkundervisninga. MusTek 2018
arrangeres på Kolbotn 8. og 9. februar 2018. > Les mer

Kulturskolerådets direktør
om 2017: - Et år med stort

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://www.drommestipendet.no/nyheter/adam-douglas-blir-juryleder-for-drommestipendet-2018/
http://www.drommestipendet.no/nyheter/stipendpotten-okes-med-500-000-kr-neste-ar/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/mustek-2018-fortsatt-mulig-a-sikre-seg-deltakerplass


utviklingsfokus
TRONDHEIM: For Norsk kulturskoleråd har
2017 vært preget av stort utviklingsfokus.
Det skriver direktør Morten Christiansen i
Norsk kulturskoleråd i sin
årsoppsummering. > Les mer

Følger sirkusdrømmen fra
kulturskole i Norge til
sirkusgymnas i Sverige
ALBY: Som kulturskoleelever innen
sirkusfaget har de vært med på å bygge
opp sirkusmiljøet i Trondheim. De er fem
ungdommer med drømmer om å gjøre
lidenskap til levebrød. Nå har de tatt
drømmen ett skritt videre; som elever ved
et sirkusgymnas i Sverige. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Nordisk nettverk for kulturskolesamarbeid om inkludering
OSLO: Norsk kulturskoleråd er sentral i utviklinga av et nordisk prosjekt for å gjøre
kulturskolene til enda bedre inkluderende arenaer i sine lokalsamfunn. Nylig ble prosjektet
sparket ordentlig i gang gjennom en prosessamling i Oslo. > Les mer

Kulturskoleelever presterte
på flott vis i stjernelag
OSLO: Både sangsolist Emilie Hellum
Johansen og Follostrykerne leverte flotte
bidrag på den tv-sendte førjulskonserten
Desembertoner i regi av Nordea.
Kulturskoleelevene gjorde seg slett ikke
bort i et stjernepreget artistlag. > Les mer

> Påmelding mulig til Nasjonalt produsentnettverk
Kulturskolekalenderen 2018
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker
«kunstutstilling» med nyttefunksjon til
nytelse på egen vegg, eller som gave til
slekt eller kolleger? Kulturskolekalenderen
2018 er å få kjøpt. > Les mer

Opplev Aksel Rykkvin som
baryton under UMM i januar

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/2017-et-ar-med-stort-utviklingsfokus
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/sirkuselever-fra-trondheim-skolerer-seg-i-sverige
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/oppstart-for-nordisk-nettverk-for-kulturskolesamarbeid-om-inkludering
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/kulturskoleelever-presterte-pa-flott-vis-i-stjernelag
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/oktober/nasjonalt-produsentnettverk-2018-program-klart-pamelding-mulig
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/julegavealternativ-kulturskolekalenderen-2018-kan-bestilles


OSLO: På Europeisk konsert i forbindelse
med Ungdommens musikkmesterskap kan
du 20. januar oppleve Aksel Rykkvin
(bildet) som baryton. Han har i en årrekke
imponert et internasjonalt publikum som
guttesopran. > Les mer på umm.no

Se hvem som skal delta i UMMs nasjonale mesterskap > Til umm.no

> Adil Khan klar for inkluderingskonferansen =Vi

Julesangene finner du på korarti.no
Jula er nær, og på læringsressursen Kor Arti’ digital er det
juleaktivitet. Julesangrepertoar på korarti.no ble i høst
utvidet med åtte sanger, og dermed er 40 julesanger
tilgjengelig for brukere av denne tjenesten.
> Les mer på korarti.no

Prøvespill for talenttilbud
OSLO: Barratt Due musikkinstitutt tilbyr
programmet "Unge talenter" - et tilbud til
unge musikere som har kommet langt på
sitt instrument. Det inviteres til prøvespill
2 - 4. februar neste år. Påmeldingsfrist: 7.
januar 2018. > Les mer på barrattdue.no

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

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

317 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 317 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem 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: Julekalender på nettet - fra Ringsaker kulturskole
BRUMUNDDAL: Ved å lage en julekalender på YouTube for alle
som vil se, får Ringsaker kulturskole synliggjort mange elever og
deres kulturelle uttrykk. Ta en titt inn i en av lukene! > Se film

http://umm.no/arkiv/dansk-tysk-norsk-pa-europeisk-konsert/
http://umm.no/arkiv/spillelister-og-provetider-for-nasjonalt-mesterskap
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/adil-khan-klar-for-vi
https://www.korarti.no/nyheter/atte-nye-julesanger-pa-korartino-39-totalt
https://www.barrattdue.no/soknad-ut-musikkskolen-orkester/
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://youtu.be/Zs0EaDNkqVk
https://youtu.be/Zs0EaDNkqVk


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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