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- Tankekors at kulturskolen ikke er nevnt i
utredning om fremtidens skole
TRONDHEIM: Det sier direktør Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd.
Gjennom sin høringsuttalelse på NOU-utredningen 2015:8, "Fremtidens skole –
fornyelse av fag og kompetanser", vil kulturskolerådet vise at kulturskolen kan
spille en viktig rolle i utviklinga av fremtidens skole. Les mer

Kor Arti' volum 19: Med musikk for alt slags vær
TRONDHEIM: Snart er det turnéstart og «plateslipp» for Kor Arti’ volum 19. Innholdet er
temmelig hemmelig fram til kurspremieren i Bergen og Mosjøen 3. november, men vi kan
avsløre hva årets potpurri handler om – og hvorfor. Les mer og meld deg på Kor Arti'-kurs

Marie belønnet
med Nordeas
kulturskolepris
KRISTIANSAND: Kulturskoleeleven Marie
Hjortland (bildet) utmerker
seg med sine
teaterferdigheter,
samtidig som hun er
veldig ivrig på å lære mer.
Sånt kan gi en Nordeas
kulturskolepris. Les mer

Til kamp for militærkorpsene
TRONDHEIM: Forsvarssjefen vil krympe Forsvarets
musikk, gjennom å legge ned flere militære korps. Norsk
kulturskoleråd tar til kraftig motmæle, slik også blant andre
Norges Musikkorps Forbund og Musikernes
fellesorganisasjon gjør. Les mer

Kulturskoledagene ganger
fire i november
BERGEN: Kulturskoledagene i
Hammerfest og Tromsø etterfølges i
november av fire Kulturskoledagenearrangement. Først i Bergen (5.-6.), så
Molde (12.-13), Bodø (19.-20.) og Stjørdal
(26.-27). Les mer
Merk: Programmet er også klart for
Kulturskoledagene på Gardermoen i
februar 2016 - se det her

Produsentnettverkskonferansen 2016:
Påmeldinga i gang
OSLO: Nasjonal produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2016 arrangeres i Oslo i
januar. Programmet er klart og påmeldinga
har åpnet. Konferansen arrangeres ved
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

MusTek 2016
28. - 29. januar
KOLBOTN:
Konferansen MusTek
2016 arrangeres på
Kolbotn 28. - 29.
januar 2016, og
fokuserer bruken av
teknologi i

Ønsker flere bidrag til 2016-kalenderen

musikkundervisninga.
Les mer

TRONDHEIM: Juryen for Kulturskolekalenderen 2016 håper på
mange, gode bidrag fra landets kulturskoler. Fristen for
innsending er i neste uke, fredag 30. oktober. Les mer

Spennende forskningskonferanse neste uke 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

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: Animasjonskurs for voksne
GARDERMOEN: Her kan du se noen artige animasjonsfilmer laget
av deltakere på nettverkssamling i De unges arena. Kursholder:
Hans Jørgen Sandnes - Sandnes Media. Se filmen
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