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Nordea støtter kulturskole
Norge i fem nye år
OSLO: Nordea og Norsk kulturskoleråd har i
fire år samarbeidet om kompetanse
utviklingsprogrammet KULTUR. Partene er så
fornøyde med samarbeidet at avtalen nå
forlenges i fem nye år.
Les mer

Nordeas kulturskolepris til Tasta skolekorps  les mer på aftenbladet.no
Fargesprakende kulturelt hurra!
OSLO: Et fargesprakende, kulturelt og
rungende hurra kan oppleves i Operaen 17.
mai.
Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Den Norske
Opera & Ballett står sammen bak forestillingas
"Ja, vi elsker  Vi samler Norge til ett rike, én
gang til". Klikk bildet og se en splitter ny
musikkvideo fra Fargespill.
Les mer og bestill billetter

Mange kloke hoder og kjente navn stiller på
Nasjonalt fagseminar 2014  påmelding nå
TRONDHEIM: Statssekretær Birgitte Jordahl i
Kunnskapsdepartementet åpner Nasjonalt fagseminar 2014 i
Trondheim 25. juni. Senere entrer Ole Robert Reitan (bildet),
Eirik Newth og Mark Edwards podiet.
Skal du oppleve dette må du melde deg på innen 15. mai.
Fagseminaret arrangeres for første gang, strekker seg over tre
dager og er en del av festivalen UNG 2014. Det retter seg mot

kulturbyråkrater, skoleledere, kulturpolitikere, kulturskoleansatte,
ungdomsarbeidere, dirigenter og tillitsvalgte i offentlig og frivillig
kulturliv.
Mer informasjon og påmelding

Spennende og gratis ny kulturskolefestival
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival 26. og 27. juni skal bli en
vital og spennende arena der barn og unge kan utfolde seg kreativt
med tagtool og spraylakk, bygge skrotskulpturer og skape kunst i
urbant utemiljø. Og alt er gratis å delta på.
Mer informasjon og påmelding

Ny rammeplan for kulturskolen på høring
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til ny rammeplan
for kulturskolen ut på høring. Du finner all informasjon om høringen på
nettstedet kulturskoleradet.no.
Det er kommunene ved kulturskoleeier som er den primære
høringsinstansen for rammeplanen. I tillegg sendes høringen til aktuelle
interessenter som universiteter, høgskoler, KS og fylkeskommunene.
Norsk kulturskoleråd ønsker at kulturskoleeier skal eie høringssvaret
gjennom politisk behandling i kommunene. Høringsfristen er 20. juni.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

Pedagogdagene 2014: påmelding mulig
OSLO: Pedagogdagene 2014 arrangeres i Oslo 14. og 15. august.
Nå er programmet klart, og du kan se og laste det ved å klikke
bildet til venstre. Påmelding er også mulig, følg lenka nedenfor.
Mer informasjon og påmelding

Ny standard med høy nyttefaktor for kulturskolen
OSLO: Alle typer lokaler passer ikke til alle typer
musikkformer. Splitter nye NS 8178 fra Standard Norge
inneholder kriterier til musikkøvingsrom og mindre saler som
brukes til musikkutøvelse.

Kriteriene er avhengige av musikkformen. Standarden kan brukes
både for nye og eksiterende bygg/rom og lokaler for vurdering av
egnethet til en musikkform. Musikkformene deles i tre typer;
forsterket musikk, lydsvak og lydsterk musikk.
Standarden koster 470 kr eks. mva. og kan bestilles på
standard.no. Merk: Kanskje kan også standarden NS 8175
(Lydforhold i bygninger  Lydklasser for ulike bygningstyper) fra
2012 har interesse for deg.
Mer informasjon på standard.no

Samarbeidspartner feirer hundreårsjubileum
OSLO: En av Norsk kulturskoleråds mangeårige
samarbeidspartnere, Musikkpedagogene Norge (tidligere
Norske Musikklæreres Landsforbund) fyller 100 år i 2014.
Jubileet feires med festkonsert i Universitetets aula 27. juni og
mottakelse i Oslo Rådhus som gis av Oslo kommune. Joakim
Røbergshagen (bildet) opptrer på festkonserten. Joakim har deltatt
i Ungdommens musikkmesterskap, arrangementet Norsk
kulturskoleråd og Musikkpedagogene Norge samarbeider om.
Les mer på musikkpedagogene.no

Samles til viktige debatter og nyttig utviklingsarbeid
TRONDHEIM: I dag samler styreleder Nils R. Sandal (bildet) sentrale
krefter i Norsk kulturskoleråd til svært viktig arbeid i to dager.
Til Trondheim kommer alle ansatte, sentralstyret og representanter for
regions og fylkesavdelingene for å delta på fylkeslederforum og fagsamling.
På agendaen fins tema som tilrådinga fra ekspertgruppa for kunst og kultur i
opplæringen, ny rammeplan for kulturskolen, organisasjonsutvikling, faglig
utviklingsarbeid og Landsmøtet 2014.

Kulturskoleelever skaper egen kulturskole i Førde  les mer på firda.no
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Flere kulturskoleelever
med suksess i tvruta

OSLO: Sist viste vi
kulturskolekoret VIVA fra
Sandnes som er klar for
finalen i TV2s Norske Talenter
2014. Dit skal flere
kulturskoleelever.
Julie Stokke (klikk bildet t.v. og
se film) og Angela Jordan (klikk
bildet t.h. og se film), er også
finaleklare  og kulturskole
elever, i henholdsvis Melhus og
Oslo. Årets finale i Norske
Talenter arrangeres 23. mai.
Mer om Norske Talenter
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