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Drømmestipendet 2016: Mer å flagge for i mai
TRONDHEIM: I tolv år har juni vært måneden for offentliggjøring og utdeling av
Drømmestipendet. I 2016 kan de hundre utvalgte stipendmottakerne rope hurra
allerede før grunnlovsdagen. De og alle andre mottar den gode nyheten 12.
mai. Drømmestipendet utvikler seg også på andre måter i 2016. Les mer

Kor Arti' volum 19: Turneen er i gang både i nord og vest
TRONDHEIM: Turnéstart og «plateslipp» for Kor Arti’ volum 19 fant sted denne uka. To team
fra Norsk kulturskoleråd er nå på farten landet rundt og kurser blant annet kultur- og
grunnskolelærere i tolv byer. Les mer og meld deg på Kor Arti'-kurs

Rammeplan for kulturskulen - nynorsk versjon klar

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/drommestipendet-2016-allerede-12-mai-skjer-det/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-volum-19-vaerpotpurri/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/
http://www.musikklokaler.no
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Skjulte_filer/Notodden_DUA.mp4
http://www.kulturskoleradet.no


Nettverk for
kulturskolerelatert
forskning etablert
TRONDHEIM: I forkant av
forskningskonferansen
Cutting Edge kulturskole
ble Nettverk foir
kulturskolerelatert
forskning formelt etablert.
Les mer

Cutting Edge - inntrykk i ord og bilder
TRONDHEIM: Forskningskonferansen Cutting Edge
kulturskole er historie. Et omfattende todagers program
ble godt mottatt av deltakere fra hele landet. Les mer

Videreutdanning ved NTNU rettet mot kulturskolelærere

Nytt nasjonalt
ungdomsorkester
OSLO: Et nytt, nasjonalt
ungdomsorkester ved
navn Ung Filharmoni skal
etableres, og ungdom som
spiller klassisk musikk
oppfordres til å søke om
plass. Trolig er mange av
disse å finne i landets
kulturskoler. Les mer

Foreslår tre mill. kr ekstra til
kulturskolen via Norsk kulturskoleråd
OSLO: Tre millioner kroner ekstra i utviklingsmidler til
Norsk kulturskoleråd. Det foreslår Kristelig Folkeparti i sitt
alternative budsjett. Les mer

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/forskningsnettverk-formelt-stiftet/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/cutting-edge-pagar/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/videreutdanning-rettet-mot-kulturskolelaerere/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/ung-filharmoni/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/krf-budsjettforslag/


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

Programmet er klart også for Kulturskoledagene på Gardermoen i februar 2016 - se det her

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

Kulturskoleelever på samme
scene som Preus og Vamp
OSLO: Daniela Reyes Holmes og Erika
Varmdal Hågensen har begge lang
kulturskolebakgrunn og har mottatt
Drømmestipendet 2015. I desember deler
de scene med Anne Grete Preus, Lars
Vaular og Vamp, på Nordeas
«Desembertoner»-konserter i Oslo
domkirke. Les mer

Produsentnettverks-
konferansen 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

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-bergen/
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Arrangement/Kulturskoledagene/2015_Gardermoen.pdf
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Arrangement/Kykeliky/2015_Kykeliky_2016_flyer.pdf
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/desembertoner-2016/
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Vi_tilbyr/Arrangement/Kulturskoledagene/2015_Gardermoen.pdf
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/program-produsentnettverk/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-sesongen-er-straks-i-gang/


MusTek 2016: Program klart - påmelding i gang
KOLBOTN: Programmet er klart og påmelding er mulig til konferansen MusTek 2016, som
fokuserer bruk av teknologi i musikkundervisning. Konferansen arrangeres 28. og 29.
januar. Britiske Marcel Pusey (t.v.) og svenske Hans Renman er blant foreleserne. Les mer

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

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

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles
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: Little Steven og Røe Isaksen ville se
NOTODDEN: Både Little Steven og kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen kom for å se hva Notodden kommune har gjort som
deltaker i utviklingsprogrammet De unges arena. Se filmen

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/mustek-2016-program/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://www.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Skjulte_filer/Notodden_DUA.mp4


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

http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/aktivitetsplan/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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