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Snart sesong for drømmestipendutdeling
AKKARFJORD/GILDESKÅL: Snart er det sesongstart for utdeling av
Drømmestipendet 2018. I løpet av våren skal hundre unge kulturutøvere få både
15 000 kroner og diplom samt verdigfull synliggjøring og ros. Liam (15) i
Gildeskål og Sigyn (19) i Akkarfjord er to av de 451 drømmestipendnominerte
som venter spent på om de er blant de heldige.
> Les mer på drommestipendet.no

Inderøy er Årets
kulturskolekommune
OSLO: Inderøy i Trøndelag er
tildelt prisen Årets
kulturskolekommune 2018.
Prisen tildeles kommuner som
viser at de prioriterer
kulturskoletilbudet særlig høyt,
samtidig som de kan tjene som
foregangskommuner overfor
andre. > Les mer

Lederkonferansen traff blink
OSLO: "Ledelse for kultur - kultur for
ledelse" var overskrift for
Lederkonferansen 2018. Konferansen som
ble arrangert rett etter påske inneholdt
flere foredrag, blant annet et med Morten
Teien Sekkeseter (bildet). Nytt av året var
en paneldebatt med lærerstudenter og
deres mulige framtidige arbeidsgivere.
> Les mer og se fotoreportasje

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/snart-sesong-for-drommestipendutdeling/
http://www.drommestipendet.no/nyheter/snart-sesong-for-drommestipendutdeling/
http://www.drommestipendet.no/nyheter/snart-sesong-for-drommestipendutdeling/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/inderoy-arets-kulturskolekommune-2018
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/lederkonferansen-2018-i-dag-fokus-pa-ledelse-for-kultur-kultur-for-ledelse


Kulturskoledagene 2018-
2019: Datoer og steder klare
TRONDHEIM: I skoleåret 2018-2019 blir det
seks utgaver av Kulturskoledagene.
Arrangøren Norsk kulturskoleråd har
datoer, steder og hovedtema klare.
> Les mer

> 46 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Oppstarts- og lærerkurs i
skriving: Mye læring i ordlek
OSLO: Gjennom lek kan både voksne og
barn lære mye. Ordlek er det derfor mye av
når Norsk kulturskoleråd og Norsk
barnebokinstitutt gjennomfører kursrunde
nummer to for kulturskoleansatte og andre
som ønsker å tilby skolering innen
skapende skriving i kulturskolen.
> Les mer

Fikk drømmedag med
Nasjonalballetten UNG
HAMAR: Et samarbeid mellom
Nasjonalballetten UNG og
drømmestipendpartnerne Norsk Tipping
og Norsk kulturskoleråd sikret nylig
nesten 60 dansende kulturskoleelever en
drømmedag med Nasjonalballetten UNG.
> Les mer på drommestipendet.no

Hjelper kulturskoler som vil
bli inkluderingsarenaer
OSLO: JM Norway tilbyr kurs for
kulturskoler som ønsker å bli
inkluderingsarenaer og lære mer om
hvordan de kan utvikle musikkaktiviteter
for unge flyktninger. Kurset er basert på
mange års erfaring fra arbeid i asylmottak.
> Les mer

Tid for å søke plass på Little
Steven’s Blues School
NOTODDEN: Kulturskoleelever med fot for
blues er svært velkomne til å søke om
skoleplass på Little Steven’s Blues School
på Notodden i sommer. Søknadsfrist er 1.
mai, og totalt er det plass til 80 deltakere
på de to seminarene som utgjør årets
bluesskole. > Les mer

Kulturskolerådet utlyser ny
veiledningsrunde i juni
TRONDHEIM: I juni 2018 utlyser
kulturskolerådet en ny veiledningsrunde
retta mot nye kulturskoleeiere og
kulturskoler som ønsker utvikling i
kulturskolen til beste for kommunens
innbyggere. Selve veiledningen starter i
januar 2019. > Les mer

Kulturskoleelever klare for

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/kulturskoledagene-2018-2019-datoer-og-steder-er-klare
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/oppstarts-og-laererkurs-i-skriving-mye-laering-i-ordlek
http://www.drommestipendet.no/nyheter/kulturskoleelever-fikk-drommedag-med-nasjonalballetten-ung/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/hjelper-kulturskoler-som-vil-bli-inkluderingsarenaer
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/tid-for-a-soke-plass-pa-little-stevens-blues-school
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/mars/ny-veiledningsrunde


MGPjr-finalen 2018
OSLO: Blant finalistene i MGPjr 2018 er
det flere kulturskoleelever. Både Ada fra
Lillestrøm og Emma i Nesna-duoen
Unknown har kulturskolebakgrunn. Det
har også de fem guttene i finalens eneste
band, Nameless 5 (bildet), fra Birkenes og
Lillesand. > Les mer

Skolenes sangdag 2018 -
med Kor Arti’ på laget
OSLO: Musikk i Skolen har med seg Norsk
kulturskoleråd som samarbeidspart når
Skolenes sangdag 2018 skal arrangeres
fredag 4. mai.
> Les mer

Har fått Drømmestipendet og markert
seg i UMM - nå vant Birgitta (15)
Virtuos
OSLO: I 2017 mottok cellisten Birgitta Elisa Oftestad
(bildet) fra Asker Drømmestipendet. I flere år har hun
imponert og prestert på høyt nivå i Ungdommens
musikkmesterskap. Lørdag 7. april vant hun så finalen i
den gjeve NRK-konkurransen Virtuos. Nå skal 15-åringen
representere Norge i en internasjonal musikkonkurranse i
Edinburgh, som også kan oppleves i tv-ruta. > 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
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis å
motta. Alt du må gjøre, er Film: Halden kulturskole viste musikalutdrag på UKM

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/kulturskoleelever-klare-for-mgpjr-finale
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/skolenes-sangdag-2018-med-kor-arti-pa-laget
http://www.drommestipendet.no/nyheter/drommestipendmottaker-birgitta-vant-virtuos-2018/
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
http://www.musikklokaler.no/
https://youtu.be/cG3_AMFVfhM


å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

HALDEN: Elever fra Halden kulturskole opptrådte på UKM
Halden. Dette er elever ved skolens musikaltilbud. > 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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