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Veiledning for lokalt rammeplanarbeid klar!
TRONDHEIM: "Veiledning for lokalt rammeplanarbeid" foreligger nå i digital
versjon, og snart i trykt versjon. Norsk kulturskoleråd håper dette blir et nyttig
verktøy både for skoleeiere, kulturskoleledere og -lærere i arbeidet med å ta i
bruk den nye rammeplanen for kulturskolen. Les mer

Påmelding til forskningskonferansen 2015 nå!
TRONDHEIM: Nå er det mulig å melde seg på til forskningskonferansen «Cutting edge
kulturskole - forskning, fag og praksiser i manesjen», som arrangeres i Trondheim 27.-28.
oktober i år. Les mer

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

Kulturskoledagene - når, hvor og hva
TRONDHEIM: Kulturskoledagene skal kommende skoleår
arrangeres sju steder i landet. Nå er både steder og datoer
klare - og arrangøren Norsk kulturskoleråd kan fortelle deg
mer om hva innholdet blir. Sjekk hvor, når og hva

Nå blir det mulig å repetere
gamle Ut på golvet-takter
TRONDHEIM: Kommende høst blir det
mulig for lærere å repetere danselærdom
som har gått litt i glemmeboka. Det blir Ut
på golvet-kurs i tre byer høsten 2015, i
Oslo, Trondheim og Stavanger. Les mer

Produsentkonferanse i 2016
OSLO: Også kommende skoleår
arrangerer Norsk kulturskoleråd og
Nordea konferanse i Nasjonal produsentnettverk for kulturskoleansatte. Det skjer i
samarbeid med Nasjonalmuseet, i Oslo,
14.-15. januar i 2016. Les mer

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

UMM-påmeldinga har åpnet
- regionmesterskap i høst
TRONDHEIM: Påmeldinga til Ungdommens
musikkmesterskap 2015 / 2016 har åpnet.
Påmeldingsfrist til regionmesterskapene
er 1. oktober 2015. Les mer på umm.no

Ungdomsmusikkfestival i Spania - norsk påmelding i gang
TRONDHEIM: 20.000 ungdommer fra 26 land som spiller sammen. Det er målet for
åpningskonserten på neste års EMUSIK 2016, som er den 16. europeiske
ungdomsmusikkfestivalen. Norske kulturskoleelever ønskes velkommen til San Sebastian,
og den norske påmeldinga er nå i gang. 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

Filmglimt: Fra Hjartdal kulturskole
SAULAND: Elever og lærere ved Hjartdal kulturskole "synger
sommeren inn" i finalenummeret på sin sommerkonsert, med
Bruce Springsteens "Waitin' on a Sunny Day". Se filmen
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