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Norsk kulturskoleråd vil være nytt
senter for kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd ser seg selv i rollen som et
nasjonalt senter for kulturskoleutvikling.
Det er kulturskolerådets hovedbudskap i et åpent brev til
statsrådene Torbjørn Røe Isaksen og Thorhild Widvey.
Les mer

Ønsker reetablert senter  helst i Trondheim
TRONDHEIM: Et samlet kunstpedagogisk utdanningsmiljø i
Trondheim og Trøndelagsregionen støtter reetableringen av et
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen.
Samtidig oppfordres landets politisk ledelse til å utvise demokratisk
skjønn hva angår en eventuelt ny plassering av senteret. Det går
fram av et brev til Kunnskapsdepartementet og
Kulturdepartementet. I brevet framsnakkes Trondheim som en
særdeles god plassering av et reetablert senter. I dag er senteret
lokalisert i Bodø.
Les mer

Oslorektorer mener reetablert nasjonalt senter må plasseres i Oslo
Verdenspremiere for film!
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har gått til
filmen. Her får du en verdenspremiere!
I samarbeid med filmproduksjonsselskapet Best
Shot Productions har Norsk kulturskoleråd laget
en 95 sekunder lang informasjonsfilm om seg
selv.
Dette gjøres for bedre å synliggjøre av hva
organisasjonen gjør til beste for sine medlemmer,

som er 418 norske kommuner, og for den enkelte
kulturskoleeleven, som er i hovedfokus for alt
Norsk kulturskoleråd gjør.
I filmen medvirker Joakim Røbergshagen som
forteller. Bullet Proof fra Elverum og Norsk
kulturskoleråds "prosjektband" står for musikken.
Se filmen!

Gjør som Halvdan 
kom til Hamar 4. juni
HAMAR: Juryleder for
Drømmestipendet 2014,
Halvdan Sivertsen (bildet), deltar
når årets stipendutdeling feires
med "Drømmer til tusen"
forestilling på Hamar. Du kan
delta  gratis inngang!
Til 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:
påmelding mulig

UMM 2014:
påmelding nå

OSLO: 14. og 15.
august arrangeres
Pedagogdagene 2014 i
Oslo. Klikk bildet og se
programmet for
Pedagogdagene 2014.

TRONDHEIM: 10. juni
er fristen for å melde
seg på Ungdommens
musikkmesterskap i år.
Klikk bildet og se årets
UMMbrosjyre.

Til påmelding

Til påmelding

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

Ny kulturskoleelev til finalen i Norske Talenter
OSLO: Også sist fredag klarte en kulturskolelev å kvalifisere
seg til finalen i TV2 Norske Talenter 2014.
Denne gangen var det Henrik Fuglem (bildet) fra Selbu i Sør
Trøndelag som sang seg videre etter en flott opptreden. 14årige
Henrik har lenge imponert lokalt med sine stemmeprakt, og nå har
han festa grepet på et større, nasjonalt publikum.
Klikk bildet og se Henrik i et opptak fra tidligere i år. Norske
Talenterfinalen arrangeres 23. mai. (Foto: TV 2)
Les om alle finalistene
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