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Videreutdanning også for kulturskolelærere
OSLO: Kunnskapsdepartementet har i sin nye strategiplanen «Kompetanse for
kvalitet» inkludert kulturskolelærere som en av målgruppene for strategien.
Direktør Morten Christiansen (bildet) i Norsk kulturskoleråd liker dette svært
bra. Les mer

Kulturskoledagene
2015-2016:
Sesongen
straks
i gang!
TRONDHEIM: Kulturskoledagene
skal dette skoleåret
arrangeres
sju steder
i landet. Først ut
er Kulturskoledagene Nord i Hammerfest, 24.-25. september. Øvrige steder og datoer er også
klare, likeså de fleste programmene og omtalene. Sjekk hvor, når og hva

Forskningskonferansen:
Påmeldingsfrist: 1. oktober

UMM 2015-2016:
Påmeldingsfrist: 1. oktober

TRONDHEIM: Forskningskonferansen
«Cutting edge kulturskole - forskning, fag
og praksiser i manesjen» arrangeres i
Trondheim 27.-28. oktober.
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Les mer

TRONDHEIM: Påmelding til Ungdommens
musikkmesterskap 2015 / 2016 er fortsatt
mulig. Regionmesterskapene arrangeres i
november, og påmeldingsfristen er 1.
oktober.
Les mer på umm.no

Kulturskolerådets landsmøtet i ny drakt: Avvikles på én dag
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds landsmøte 2016 avholdes på bare én dag, og finner sted
i Stjørdal i oktober 2016. Det har Norsk kulturskoleråds sentralstyre vedtatt. Men det vil bli et
"landsmøterelatert program" også kvelden før landsmøtedagen. Mer detaljert informasjon
kommer senere.

Emusik 2016:
Påmeldingsfristen
nærmer seg
SAN SEBASTIAN: Norske
kulturskoleelever ønskes
varmt velkommen til
ungdomsmusikkfestivalen
Emusik 2016 i San
Sebastian. Påmeldingsfrist
for norske deltakere: 30.
september.
Mer informasjon og
påmelding her

Emusik 2016: Ønsker seg spennende
kulturelle møter med norsk ungdom
SAN SEBASTIAN: 20.000 ungdommer fra 26 land skal
spille sammen. Det er målet for åpningskonserten på
ungdomsmusikkfestivalen Emusik 2016.
Se velkomstvideoen fra arrangøren

Ønsker bidrag til
2016-kalenderen
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen
2016 håper på mange
gode bidrag fra landets
kulturskoler - og viktig
hjelp fra disses lærere.
Frist for innsending:
30. oktober 2015.
Les mer

Kykeliky i Bergen neste år - 14.-15. april
BERGEN: Konferansen Kykeliky 2016 flyr vestover. Bergen
er neste stoppested for konferansen som er ment for de
som arbeider med kunst og kultur for barn i alderen null til
åtte år. Les mer

SamBa 2015 i Kristiansand
KRISTIANSAND: Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen inviterer til SamBa
2015 - en nordisk konferanse med fokus på
samhandling for å styrke kunst og kultur i
opplæringen. Konferansen arrangeres 11.12. november. Les mer

Valg 2015: Kulturskolerådet
på banen for kulturskolen
TRONDHEIM: Om få dager er det
kommunestyre- og fylkestingsvalg, og
Norsk kulturskoleråd er på banen for
kulturskolens sak. Som en aktiv
interesseorganisasjon som ønsker å
påvirke de partier og politikere som stiller
til valg 14. september. Les mer

Veiledning for
lokalt rammeplanarbeid er å få
TRONDHEIM: "Veiledning
for lokalt rammeplanarbeid" foreligger nå både
digital og trykt.
Norsk kulturskoleråd håper
dette gjøre det enklere å
implementere den nye
rammeplanen for
kulturskolen i kommunene.
Last ned veiledning

Steen Jensen inspirerte planarbeiderne
STJØRDAL: Ingebrigt Steen Jensen (bildet) - forfatter,
rådgiver, tekstforfatter, fotball- og kulturentusiast, har vært
på fagplangruppesamling i Norsk kulturskoleråds regi.
Med iver, kløkt og humor ga den drevne foredragsholderen
deltakerne en frisk start på et krevende og viktig møte med
fokus på rammeplanens fagplanarbeid.

Straks Ut på golvet-kurs
TRONDHEIM: I høst er det mulig for lærere
å repetere danselærdom som har gått litt i
glemmeboka. Det blir Ut på golvet-kurs i
Oslo, Trondheim og Stavanger. Les mer

Kor Arti'-kurs høsten 2015:
hvor og når er klart
TRONDHEIM: Kor Arti' volum 19 tar form.
Igjen blir det nytt undervisningsmateriell i
form av hefte og cd samt kursturné i høst.
Datoer og steder er klare, påmeldinga har
åpnet. Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

TRONDHEIM: Alt
undervisningsmateriell i
Kor Arti'-serien kan
bestilles. Til bestilling

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

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

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

Film: Første trommetime
BREKSTAD: Musikkundervisning per film og YouTube blir stadig
vanligere. I denne filmen får du første trommetime helt gratis fra
Hallvard Mjøen ved Ørland kulturskole. Se filmen

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

umojacfc.com
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