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Norsk kulturskoleråd henstiller
Solbergregjeringen om å gi
stimuleringsmidler til kulturskolene
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert sitt skriftlige
innspill til regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Der
henstiller kulturskolerådet Solbergregjeringen om å gi
stimuleringsmidler til kulturskolene i størrelsesorden 40 mill.
kroner, med fokus på ny rammeplan og talentutvikling.
Les mer

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014
Kulturskolerådets direktør ser framover etter
landsmøtet: Klar for ny tid og nye oppgaver
TRONDHEIM: Jeg takker alle aktører som deltok på Norsk
kulturskoleråds landsmøte  både administrativt og politisk 
for et vel gjennomført møte, og går optimistisk inn i en ny
landsmøteperiode med følgende slagord: Ny tid, nye
oppgaver!
Så skriver Morten Christiansen (bildet) i sin «statusrapport» etter
Norsk kulturskoleråds landsmøte, der han er mest opptatt av å se
framover.
Les resten av direktørens "statusrapport"

Sandal enstemmig gjenvalgt som styreleder
LOEN: Norsk kulturskoleråds landsmøte gjenvalgte
enstemmig Nils R. Sandal (bildet) fra Sogn og Fjordane som
styreleder for en ny toårsperiode.
Nye medlemmer i styret er Marianne Bremnes, Troms, og Berit

Konstad Graftås, Hedmark/SørTrøndelag.
Les mer om det nye styret

Tunge saker behandlet  viktige vedtak fattet, de fleste enstemmig
LOEN: Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014 hadde flere tunge saker til behandling: Ny rammeplan
for kulturskolen  "Mangfold og fordypning", Skaarutvalgets rapport "Ny tid  nye oppgaver"
og Virksomhetsplan 20152016. Det ble saklige debatter og viktige vedtak ble fattet, om enn med noen
endringer i forhold til styrets forslag.
Signert landsmøteprotokoll vil trolig foreligge senest primo desember, og publiseres på
kulturskoleradet.no, på samme side som øvrige landsmøtedokument er å finne. Se lenka under.

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014: Samleside for dokumenter m.m.
Bildegalleri med kommentarer fra Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014
Drømmetreffvinnere får tur til Roma
LOEN: Elleve unge kunstnere fra Sarpsborg slapp
jubelen løs da de nylig fikk nyheten servert:
Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping oppfyller
drømmen deres om å reise til Roma for å bli
inspirert til nye spennende kunstprosjekt.
Oda Hofgaard (t.v. på bildet) og Madelen Isebakke
Olsen er to av de elleve drømmetreffvinnerne i år.
Les mer

Drømmestipendet: Tid for finne gode kandidater
TRONDHEIM: Start gjerne allerede nå med å lete etter gode
kandidater i din kommune til Drømmestipendet 2015! Slik er
oppfordringen fra prosjektledelsen for Drømmestipendet. For
selv om Drømmestipendet 2015 først skal utdeles i juni neste år,
er det viktig å komme tidlig i gang med «forarbeidet».
Les mer på drommestipendet.no

Flotte prestasjoner i regionale UMMmesterskap
SANDVIKA: Marie Nøkleby Hanssen (bildet) var en av mange
unge utøvere som imponerte i de ni regionale mesterskapene i
årets Ungdommens musikkmesterskap. Neste UMM
arrangement er det nasjonale mesterskapet i Oslo, 22.23.
november. Dit kommer samtlige førsteprisvinnere fra årets
regionale mesterskap.

Les mer på umm.no

Kulturskolerådets store kursmeny

Ønsker seg mange kalenderbidrag

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har mange
konferanser, kurs og samlinger på sin meny. På
kulturskoleradet.no fins påmeldingsmuligheter og
mer informasjon om de ulike arrangementene.

TRONDHEIM: Juryen for Kulturskolekalenderen
2015 håper på mange gode bidrag fra landets
kulturskoler. 3. novembert er siste frist for å sende
inn bidrag til Kulturskolekalenderen 2015.

Kurs og konferansemeny

Mer om Kulturskolekalenderen 2015

Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Kunstpedagogisk konferanse 2015 i Bergen, 7.8. november
Presenterer nytt fagtilbud med film på YouTube
KONGSBERG: Noen kulturskoler bruker film som uttrykksform og
YouTube som arena når nye fagtilbud o.l. skal presenteres. Her er
Kongsberg kulturskoles presentasjon av nytt tilbud i folkedans.
Se filmen fra Kongsberg kulturskole
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