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Tre mill. kr ekstra til Norsk kulturskoleråd: Stor tillitserklæring til arbeidet vårt
OSLO: Kristelig Folkeparti vant fram med sitt statsbudsjettforslag om å gi tre
millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til Norsk kulturskoleråd i 2016. - Vi er
uhyre takknemlig for denne økningen, og ser det som en stor tillitserklæring til
det arbeidet vi gjør i forhold til å løfte kulturskolene i Norge, sier Morten
Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. Les mer

Kulturskolekalenderen 2016 kan bestilles - årets julegave?
TRONDHEIM: Hva med en lekker ”kunstutstilling” med nyttefunksjon til egen vegg? Eller
som julegave til slekt eller kolleger? Kulturskolekalenderen 2016 er å få kjøpt, og bestiller du
nå har du kalenderen hos deg i god tid før jul. Les mer og bestill

Klart hvem som skal til
nasjonalt UMM i januar 2016
TRONDHEIM: Nå er det klart hvem som får
være med i det nasjonale Ungdommens
musikkmesterskap i Oslo 23. og 24.
januar.
Tanja Helen Kvitnes (bildet) er blant dem som
gjennom åtte regionale UMM-mesterskap
kvalifiserte til nasjonalt UMM, og dermed skal
delta i semifinalen lørdag 23. januar. Lister
med hvem som spiller når og hvor er utlagt
på umm.no.
Les mer

Andsnes om gode
mesterskapserfaringer
BERGEN: Norges mest kjente klassiske
pianist på 2000-tallet, Leif Ove Andsnes,
har gode minner og erfaringer fra sin
deltakelse i Ungdommens
pianomesterskap, forløperen til
Ungdommens musikkmesterskap.
Les hva Andsnes sier på umm.no

Presentasjoner fra Kulturskoledagene finner du her

Høydepunktene i kø for drømmetreffvinner Erika
STJØRDAL: Sirkusartist og kulturskoleelev Erika Varmdal Hågensen (t.v.) opplever at
høydepunktene kommer tett. 16-åringen fikk Drømmestipendet i juni. I desember skal hun
opptre på Nordeas juleforestilling "Desembertoner", som blir vist på TV 2. Og i forrige uke
ble det sågar et Drømmetreff til Erika, noe som innebærer spennende stockholmstur i januar.
På hovedbildet får Erika blomster av Åste Selnæs Domaas i Norsk kulturskoleråd. Les mer

Drømmestipendet: Sånn foregår juryeringen - se film!
TRONDHEIM: Nytt år er ikke langt unna, og nytt år betyr at hundre nye, unge kulturutøvere
skal få Drømmestipendet. Først skal kommunene nominere kandidater, så skal de nominerte
vurderes, og så blir det det stipendutdeling 12. mai 2016. Nå er det laget en animasjonsfilm
som viser hvordan Drømmestipendets juryarbeidet foregår. Les mer og se film her

Rammeplan for kulturskulen - nå også på nynorsk

Komp-midler
også for
kulturskoler
OSLO: KOMP er en
støtteordning for
kompetansehevende tiltak
innen rock, jazz,
folkemusikk,
verdensmusikk, viser
m.m. Kulturskoler er
velkomne til å søke, og
søknadsfristen for KOMP
2016 er 15. desember.
Les mer

Kor Arti'-turneen er over - det nye
undervisningsmateriellet kan bestilles
TRONDHEIM: Høsten Kor Arti-kursturné er i mål, men
minnene og sanglærdommen lever i de nærmere 1.200
deltakerne som har vært på kurs i høst. Nå kan også alle
som gikk glipp av høstens Kor Arti'-kurs bestille det nyeste
undervisningsmateriellet (cd og hefte med noter og tekst).
Bestill Kor Arti'-undervisningsmateriell her

Aktuelle dokument etter forskningskonferansen - se her

Kulturskoleelever på samme
scene som prinsesse og
kjente musikere
OSLO: Daniela Reyes Holmes og Erika

Pop desembertradisjon:
Kulturskolens juleradio

Varmdal Hågensen har lang kulturskolebakgrunn og er drømmestipendvinnere.
16. desember deler de scene med Anne
Grete Preus, Lars Vaular, Vamp og
prinsesse Märtha Louise, på Nordeas
«Desembertoner»-konserter i Oslo.
Les mer

SILVALEN: I Herøy kommune i Nordland
synes mange det ikke blir skikkelig advent
og jul uten Kulturskolens juleradio. For
fjerde gang inviterer kulturskolerektor
Reidar Moursund unge og eldre til å synge
julesanger i kulturskolens julestudio.
Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
Til bestilling

Totalt fins nå 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle som vil kan
gratis og enkelt
abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Iduns store drømmetreffdag
OSLO: Tegneseriekunstner og drømmetreffvinner Idun Røen (t.v.)
har hatt en innholdsrik drømmetreffdag i Oslo, sammen med
lærer Inga Dalsegg (t.h.). Blant annet fikk Idun treffe den
anerkjente tegneserieskaperen Tomas Drefvelin (midten).
Se film og les reportasje på nrk.no her

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen

drommestipendet.no

iris.skul.no

korarti.no

kulturskolebanken.no

umm.no

Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge

Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
Powered by Make Newsmail

