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Kor Arti´ volum 18: Ny cd,
nytt hefte og 14 nye kurs
TRONDHEIM: Det blir Kor Arti´kurs i tolv byer
denne høsten. Cd og hefte er under
produksjon til Kor Arti´ volum 18.
Norsk kulturskoleråd tilbyr igjen sitt populære
kurskonsept til lærere og ledere i både kultur og
grunnskoler samt andre som ser nytten i å få nye
impulser og ny kompetanse innen sangfeltet.
I høst er det Kor Arti´ volum 18 som er på gang.
Nytt kursmateriell i form av cd og hefte skal
produseres. I alt er det planlagt 14 kurs i tolv byer
landet rundt, og allerede nå kan du melde deg på
det kurset som passer best for deg.
Les mer

 Søk om plass i KULTUR 20152017 nå!
OSLO: Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om
kompetanseutviklingsprogrammet KULTUR. Nå vil de ha nye
kulturskoler med i KULTUR 20152017. KULTUR fokuserer
kulturskolenes formidling og framføring av kultur i lokalsamfunnet.
Gjennom KULTUR får talenter møte og lære av mentorer/mestre.
Søknadsfristen er nær: 1. september.
Les mer

I kveld deles Nordeas kulturskolepris ut. Mer om dette på kulturskoleradet.no i
morgen

MusTek: fokus på teknologi i musikkopplæringa
OSLO: Norsk kulturskoleråd forener krefter med

musikkpedagogene.no og Musikk i Skolen, og sammen arrangerer
de MusTeksamlinger i tre byer i høst. Det handler om teknologi i
musikkundervisningen.
Samlingene arrangeres i Oslo og Trondheim i oktober og Bergen i
november, men påmeldingsfristene er 12. september (Oslo) og 23.
september (Trondheim og Bergen).
Les mer om MusTek

Rapport fra Pedagogdagene 2014
OSLO: Pedagogdagene 2014 ble arrangert nå i
august, med over 300 deltakere på plass.
Pedagodagene ble arrangert for tredje gang, med
Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og
Kunsthøgskolen i Oslo som arrangørteam.
Arrangementet var i år en blanding av plenums
og gruppeforedrag samt verkstedkurs.
Se bilder og tekst fra Pedagogdagene 2014

Ønsker seg mange kunstbidrag til
Kulturskolekalenderen 2015
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 skal
snart produseres. Juryen håper på mange
gode bidrag fra landets kulturskoler.
Den 14. utgivelsen av kulturskolelandets mest
utbredte veggutsmykning skapes av
kulturskoleelever. Siste frist for å sende inn bidrag
til Kulturskolekalenderen 2015 er mandag 3.
november 2014.
Les mer

UMM 2014: ny
påmeldingsfrist

Tar ansvar  også
for kulturskolen

TRONDHEIM:
Ungdommens
musikkmesterskaps ni
regionale
mesterskap har plass
til flere deltakere.
Arrangørene velger
derfor å utvide
påmeldingsfristen til 3.
september 2014. De
regionale mester
skapene arrangeres
medio oktober.

OSLO: Torbjørn Røe
Isaksen (bildet) går ikke
av veien for "mer" ansvar:
På departementets
forside på regjeringen.no
heter det nå (nytt ord
uthevet):
Kunnskapsdepartementet
(KD) har ansvaret for
barnehager, grunnskole,
kulturskole, videre
gående opplæring,
fagskoleutdanning,
høyere utdanning og

Påmelding umm.no

forskning.

Ny rammeplan for kulturskolen: 123 høringsuttalelser
TRONDHEIM: Høringsuttalelser har strømmet inn til Norsk kulturskoleråd.
Det handler om uttalelser om utkastet til den nye rammeplanen for
kulturskolen. Du finner all informasjon om høringen og de 123 innkomne
høringsuttalelsene på nettstedet kulturskoleradet.no.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

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

Kunstnerisk semesteråpning i Drammen
DRAMMEN: Nytt kulturskolesemester ble nylig åpnet på
kunstnerisk vis ved Drammen kulturskole. Sanger: Susanne Akerø
Kleven. Fiolinist: Ingvild Græsvold. Pianist: Trond AkerøKleven
Eventyrleser: Kristin Søraune. Sammen framfører de "Let it go".
Se film
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