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Begynner på det viktige tredje kapittelet
STJØRDAL: I dag samles de fem fagplangruppene som Norsk kulturskoleråd
har satt sammen, og som har som oppgave å utarbeide kapittel tre i
Rammeplan for kulturskolen: Fagplaner for fem av kulturskolens fag. Det
viktige oppstartsmøtet finner sted i Stjørdal. Les mer

Bjørnov og Nordahl til
Kulturskolenes
lederkonferanse 2015

Se årets drømmestipendnominerte fra ditt distrikt på
drommestipendet.no

OSLO: 9.-10. april arrangeres den sjette

TRONDHEIM: Nå er alle de nominerte til

Kulturskolenes lederkonferanse.
Skoleforsker Thomas Nordahl og
humorpianist Ingrid Bjørnov kommer.
Påmeldingsfrist: 24. mars. Les mer

Drømmestipendet 2015 å finne på
drommestipendet.no. Klikk deg inn, og se
og hør hva alle disse flotte kulturutøverne
driver på med. Les mer

Kykeliky 2015 - oppdatert
med omtaler av innhold

Vårens MusTek-samlinger snart påmeldingsfrist

OSLO: Johannes Joner, Kirsten Bråten
Berg, Annbjørg Lien og Lars Vik alias
Fritjof Fomlesen kommer. Sammen med
mange som arbeider med kultur for de
yngste - til Kykeliky 2015. Se program og
omtaler av innhold. Les mer

STAVANGER: I april arrangerer Norsk
kulturskoleråd, musikkpedagogikk.no og
Musikk i Skolen tre nye MusTek-samlinger
- i Stavanger, Ålesund og Tromsø. Tema:
teknologi i musikkundervisningen.
Påmeldingsfrist er 11. mars. 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' volum 18-pakken
kan bestilles. Til bestilling

TRONDHEIM: Totalt fins
nå 157 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 enkelt og
helt gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
framsida av
kulturskoleradet.no.

Filmglimt: Tigris-ekspedisjonen animert

Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

STOKKE: Animasjonsteamet ved Stokke kulturskole har sammen
med elever i femte klasse ved Bokemoa skole laget denne
animasjonsfilmen om Tigris-ekspedisjonen. Se film
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