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Kommunale kulturskoler kan bli skattepliktige
TRONDHEIM: Kommunale kulturskoler kan få skatteplikt for å skape lik
konkurranse med private skoler som tilbyr undervisning innen for eksempel
musikk og dans. Det sørger EØS-avtalen for. Norsk kulturskoleråd og
Musikernes fellesorganisasjon (MFO) er på saken sammen, for om mulig å
hindre at kulturskolen urettmessig rammes av eventuelle endringer som kan
komme. > Les mer

Lederkonferansen 2018: Program klart - påmelding mulig
OSLO: Programmet er klart til Lederkonferansen 2018, og påmelding er mulig. På
foredragssida fristes det blant annet med Morten Teien, Erik Peurell og Christian Winther
Farstad. Nytt av året er en paneldebatt med lærerstudenter og deres mulige framtidige
arbeidsgivere. Lederkonferansen 2018 arrangeres i Oslo 5. og 6. april. > 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/2018/januar/esa-kan-gjore-kommunale-kulturskoler-skattepliktige
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/lederkonferansen-2018-program-klart-pamelding-mulig


Olaf Andreas Strand (18) ble
Årets musiker i UMM
OSLO: 126 av Norges fremste, unge
utøvere av klassisk musikk var 20. - 21.
januar samlet i Oslo til den nasjonale
delen av Ungdommens musikkmesterskap
2017-2018. 18-årige Olaf Andreas Strand
(bildet) fra Trondheim/Mo i Rana gjorde
det aller best i søndagens superfinale og
ble kåret til Årets musiker. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Jan Tore Sanner blir
kulturskolens nye statsråd
OSLO: Høyres Jan Tore Sanner (bildet)
overtar som ”kulturskolens statsråd” i den
utvidede blågrønne regjeringa. Han har
forlatt jobben som kommunal- og
moderniseringsminister og har blitt
kunnskaps- og integreringsminister.
> Les mer

... og kulturskolen fikk plass i den blågrønne plattformen
JELØYA: Regjeringa vil gi flere barn mulighet til å delta på kulturskoletilbud. Dette tenker
regjeringa å få til ved å legge til rette for bedre samarbeid mellom kulturskolen, skolefritids-
ordninga og frivilligheten. Samtidig skal kulturskolens egenart ivaretas. > Les mer

Drømmestipendjuryen 2018
- bli kjent med medlemmene
TRONDHEIM: Drømmestipendåret 2018 er
i gang. Rundt om i landet melder ungdom
seg som søkere. Mange kommuner er godt
i gang med nominasjonsarbeidet. Samtidig
tar årets Drømmestipendet-jury form.
> Les mer på drommestipendet.no

Vil bruke anerkjennelsen til
å inspirere andre
GJESDAL: Drømmen om å leve av
fotokunsten fikk et stort løft da Cameron
Daravi mottok Drømmestipendet. Viktigst
for ham er anerkjennelsen samt at hans
drømmestipendstatus kan inspirere andre.
> Les mer på drommestipendet.no

Nyttårssang - konsertprosjekt med flere læringsmål

http://umm.no/arkiv/olaf-andreas-strand-er-arets-musiker-2017-2018
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/jan-tore-sanner-blir-kulturskolens-nye-statsrad
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/ogsa-kulturskole-fikk-plass-i-den-blagronne-plattformen
http://www.drommestipendet.no/nyheter/jurymedlemmene-presenteres-dagens-kvinne-lea-moxness/
http://www.drommestipendet.no/?post_type=nyheter&p=20780&preview=true


ELVERUM: Elverum kulturskole har igjen – sammen med grunnskolene i kommunen – satt
fokus på folketoner fra den norske sangskatten. To nyttårssangkonserter – med 250 elever
involvert – er arrangert, konsertsuksesser som har flere læringsmål for elevene. > Les mer

> Kulturskolekalenderen 2018 kan bestilles
Inkluderingskonferansen
=Vi 2018: Se flyer -
påmelding mulig
LARVIK: =Vi er den nye nasjonale
konferansen som skal gjøre kulturskolen
til en mer inkluderende arena, og kunst og
kultur til et sterkere redskap for
inkludering. Nå kan du melde deg på
konferansen 14.-15. mars 2018. > Les mer

MusTek: Fortsatt
mulig å delta
KOLBOTN: Ennå er det
mulig å melde seg på
konferansen som gir deg
faglig påfyll for bruk av
teknologi i musikk-
undervisninga. > Les mer

Utvalg vil bidra til kartlegging av kvaliteten på musikklokaler
OSLO: Norsk kulturskoleråd er representert i et utvalg oppnevnt for å arbeide for å høyne og
sikre kvaliteten på musikklokaler i Norge. Høyt på utvalgets agenda står ønsket om å bidra til
en nasjonal kartlegging av tilstanden i landets musikklokaler. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

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

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 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

http://kulturskoleradet.no/_extension/media/5252/orig/attachment/2018 Nyttarssang 24.1.pdf
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14&butikk_handling=vis_produkt&butikk_produkt=87
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/inkluderingskonferansen-vi-flyer-klar-pamelding-mulig
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/inkluderingskonferansen-vi-flyer-klar-pamelding-mulig
https://www.mustek.no/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/utvalg-vil-bidra-til-nasjonal-kartlegging-av-kvaliteten-pa-musikklokaler
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


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: Sigrid - kulturskoleelev som brått ble heltidsartist
ÅLESUND: Sigrid Solbakk Raabe har lært mye som elev ved
Ålesund kulturskole. Nylig ble artisten Sigrid valgt til BBC Music
Sound of 2018 - se presentasjonen BBC laget av henne. > Se film

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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mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/LZQNHj-kD0c
https://youtu.be/LZQNHj-kD0c
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
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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