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Statsbudsjettforslaget for 2016:
Røe Isaksen har ingenting ekstra å by på
OSLO: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett med 19 millioner på regjeringas
statsbudsjettforslag for 2016. Dette er 535.000 kroner mer enn rådet mottar fra
staten i innværende år. I praksis ingen reell, økt støtte til kulturskoleutvikling,
og ikke noe som vekker stor begeistring i Norsk kulturskoleråd på
kulturskolens vegne. Les mer

Kulturskoledagene ganger
fire i november
BERGEN: Kulturskoledagene i
Hammerfest og Tromsø etterfølges i
november av hele fire Kulturskoledagenearrangement. Først i Bergen (5.-6.), så i
Molde (12.-13), Bodø (19.-20.) og Stjørdal
(26.-27). Les mer

Kor Arti'-kurs høsten 2015:
se hvor og når
TRONDHEIM: Kor Arti' volum 19 tar form.
Nytt undervisningsmateriell (hefte og cd)
kommer og det blir kursturné i høst.
Påmeldinga til 14 kurs er i gang. Les mer

Norsk oppsummering etter nordisk konferanse:
– Nordisk kulturskolesamarbeid i spennende utvikling
AALBORG: Samarbeidet på kulturskolefeltet i Norden har tatt nye skritt fremover. For oss i
Norsk kulturskoleråd vil det være viktig å trekke den røde tråden fra årets konferansen
videre mot den neste i Finland i 2016. Stikkord er kompetansebygging, forskning og
prosjektsamarbeid.
Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd når han oppsummerer sine inntrykk fra
Nordisk konferanse for musikk- og kulturskoler. Vi har innhenta synspunkt fra både Christiansen og
andre i den norske delegasjonen - les mer

Nasjonalt produsentverk for kulturansatte 2016 - ny flyer!

«Parkert
piano» gir
mulighet
for gratis
piano i ditt
nærmiljø
OSLO: Nå kan ditt
nærmiljø få et
gratis piano - om
du gjør det tilgjengelig for alle i
tre år. Les mer

Ønsker flere bidrag til 2016-kalenderen
TRONDHEIM: Juryen for Kulturskolekalenderen 2016 håper på
mange, gode bidrag fra landets kulturskoler. Frist for innsending:
30. oktober 2015. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

Drømmestipendet

førte Hanne til
gjev konkurranse

AUGSBURG: Hanne
Dyrendahl Seter (bildet) fra
Trondheim deltar i dag i en
gjev, europeisk musikkkonkurranse. Det kan hun
takke Drømmestipendet
for at hun gjør. Les mer

MusTek 2016: Fokus på teknologi som
verktøy i musikkundervisninga
KOLBOTN: Konferansen MusTek 2016 arrangeres på
Kolbotn 28. - 29. januar, og fokuserer bruken av teknologi i
musikkundervisninga. Arrangeres av
musikkpedagogikk.no i samarbeid med Norsk
kulturskoleråd, Musikk i Skolen og Samarbeidsforum for
estetiske fag. Les mer

Påmelding stadig mulig til forskningskonferansen - les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Alt
undervisningsmateriell
(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

SamBa 2015 - påmeldingsfrist: 12. oktober - les mer her

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Pianojazz med Celine Bergum
HAMAR: Denne gangen ser og hører du Celine Bergum, elev ved
Hamar kulturskole. Hun spiller jazz, og opptrår her ved en
elevkonsert i Hamar kulturhus. Se filmen
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