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Pedagogdagene 2014 åpner i dag
OSLO: Pedagogdagene 2014 finner sted denne uka  torsdag
og fredag  med over 300 deltakere på plass.
Pedagodagene arrangeres for tredje gang i år, denne gangen på to
arenaer  dette for å heve kvaliteten på arrangementet. Professor
Svein Sjøberg (bildet) holder åpningsforedraget, med tittel "Er det
håp for kunstfagene i en Pisatid?".
Les mer

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

Fargerik og spennende kulturskolefestival
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival ble arrangert for første
gang i Trondheim i juni. Som en del av ungdomskulturmønstringen
UNG 2014 ble festivalen en god kulturarena der kulturskoleelever
fikk vist fram sine ferdigheter fra en utescene samtidig som andre
barn og unge deltok på spennende kurs innen visuelle fag.
Se bilder  les mer

Ny runde med GrunnLove

OSLO: GrunnLove er Rikskonsertenes og Norsk
kulturskoleråds felles jubileumsprosjekt i
Grunnlovsjubileet 18142014. Det medfører mye
sang og musikk i mange grunnskoler, når
GrunnLoveteamet kommet på besøk i forbindelse
med Barnas verdensdager i sju kommuner.
Les mer

Inviterer nye kulturskoler med i KULTUR
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.
Les mer

Ny rammeplan for kulturskolen: 120 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 120 innkomne
høringsuttalelsene på nettstedet kulturskoleradet.no.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

Tilbake som
rådgiver

To nye rådgivere
snart på plass

TROMSØ: Etter ett års
permisjon er Ulla
Hansen (bildet) tilbake
som rådgiver i Norsk
kulturskoleråd Troms og
Svalbard. Ved siden av
rådgiverjobben arbeider
Ulla Hansen ved
Tromsø kulturskole.

STEINKJER: Snart kan
vi hilse på nye krefter i
Norsk kulturskoleråds
rådgiverstillinger i både
NordTrøndelag (på
permanent basis) og
Nordland (vikariat). Mer
om dette i neste
nyhetsbrev.

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

Drømmestipend utdelt til ungdom i hele landet
OSLO: Amanda Verde (bildet) fra Oslo er én av hundre unge
kulturutøvere som i sommer har fått sitt drømmestipend overrakt på
høytidelige, stilfulle arrangement rundt om landet. Klikk bildet og se
Amanda danse sin "The Black Swan"variasjon.

Besøk drommestipendet.no
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