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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 utkastet til de to første kapitlene i "Mangfold og fordypning 
rammeplan for kulturskolen" som nå er ute på høring.
Rammeplanen utarbeides av et utvalg oppnevnt av Norsk kulturskoleråds
styre, i tråd med vedtak på Norsk kulturskoleråds landsmøte i 2012.
Utvalget ledes av Eirik Birkeland.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

24. april skjer det: Eksperttilråding overrekkes
statsråder og er deretter tema på lederkonferanse
OSLO: Torsdag 24. april skjer det viktige ting som angår kulturskolens
framtid. Sted: Norges musikkhøgskole.
Først legger ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen fram sin
tilråding for kunnskapsminister og kulturminister kl. 10.30. Dette er en åpen
pressekonferanse, og du er velkommen som publikummer.
Deretter ble tilrådinga tema på Kulturskolenes lederkonferanse 2014, der
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen og ekspertgruppeleder Eirik
Birkeland (bildet) deltar. Påmeldingsfrist: onsdag 23. april.
.
Kulturskolenes lederkonferanse: Informasjon og påmelding

Kykeliky 2014 arrangert  se fotoreportasje
TROMSØ: Kykeliky 2014 ble gjennomført denne uka, med Maj Britt
Andersen (bildet) på scenen og inklusive hanegal, gullegg, kaklekor
og høneblund. Klikk bildet og se en fotoreportasje fra konferansen
som samla 125 deltakere på Rica Ishavshotel.
Mer om Kykeliky

Kulturskolebanken frister med vervepremie
OSLO: Kulturskolebanken.no har plass til flere "kunder", og frister
ververe med mulighet for vervepremie.
Les mer

Norsk kulturskoleråd rigger seg for framtida
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd rigger sin organisasjon for framtida, og
oppfyller samtidig vedtak fra Landsmøtet 2012. Som ledd i dette er ei
spesiell arbeidsgruppe opprettet.
Gruppa skal identifisere framtidige behov samt identifisere og utnytte
ubenyttet kompetanse hos ansatte. Gruppa ledes av Gunnar Skaar (bildet),
utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i VestAgder og sentralstyremedlem i
Norsk kulturskoleråd.
Øvrige medlemmer: Ole Jakob Nedrebø, Elin Kvernmoen, Ragnhild Skille,
Morten Christiansen, Merete Wilhelmsen og Åste Selnæs Domaas (de to
sistnevnte som sekretærer). Gruppa har sitt første møte 7. mai.

Bildeglimt fra Skrivelyst 2014
OSLO: Konferansen Skrivelyst 2014 ble arrangert
i Oslo forrige uke. Klikk bildet og se flere bilder fra
konferansen som arrangeres for å stimulere til
mer skapende skriving i kulturskolen. På bildet ser
du Liv Gulbrandsen holde avslutningsforedraget,
tituelet Bokkraft.
Mer om Skrivelyst 2014

Tips gjerne andre om nye Kulturtrøkk
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent her  gratis så klart

UMMpåmelding nå

KULMATkonferanse

Pedagogdagene i rute

TRONDHEIM: Vi minner om at
påmeldinga til Ungdommens
musikkmesterskap 2014 som
skal åpnes i dag  på "nye"
umm.no. I år er det ni regionale
mesterskap du kan velge blant.
Påmeldingsfrist: 10. juni.

OSLO: 20.21. mai arrangerer
Norsk kulturskoleråd en
konferanse med fokus på
matkultur for barn og unge.
Konferansen er åpen for alle,
men også en del av prosjektet
KULMAT.

OSLO: Merk datoene:
Pedagogdagene 2014
arrangeres 14.15. august ved
Norges musikkhøgskole i Oslo.
Programmet er straks fiks ferdig,
og påmelding blir mulig rett over
påske.

Til umm.no

Les mer

Mer om Pedagogdagene

Flere spennende verkstedkurs på
Norsk kulturskolefestival 2014

TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival arrangeres
for første gang i år, med spennende kurstilbud på
programmet. Tagtool, for eksempel, med Andreas
Brännlund som kursleder.
Klikk bildet og se en smakebit på hvordan tagtool kan
brukes i ei kulturskoleforestilling.
Festival arrangeres 26.27. juni i regi av Norsk
kulturskoleråd og Trondheim kommunale kulturskole.
Nå er programmet klart.
Mer om program og påmelding
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