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Cateura - med resirkulerte instrument i
samspill med norske kulturskoleelever
DRAMMEN: Barne- og ungdomsorkesteret Cateura fra Paraguay har vakt
internasjonalt oppsikt med sin musisering på resirkulerte instrument, laget av
søppel. Nå kommer orkesteret - som også er et svært verdifullt sosialt tilbud til
fattigdomsrammede barn og unge i Paraguays hovedstad - til Norge for blant
annet å spille med norske kulturskoleelever. Les mer

Unik danscamp
MELHUS: Jens Jeffrey
Trinidad (bildet) er kursholder på Dans Intenz, et
unikt sommerkurstilbud i
scenisk dans. Her kan for

Kulturvertkurs for barnehageunger
STJØRDAL: Kultur skal tas på alvor også i barnehagen,
synes de i Stjørdal kommune. Der gjør de noe ganske så

eksempel lærere og
elever i kulturskolen
kurse seg på samme
camp. Les mer

unikt i norsk sammenheng: de kurser barnehageunger i
kulturvertskap. Les mer

Ønsker bidragsytere til høstens forskningskoneranse
TRONDHEIM: Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter kulturskolen i
det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge kulturskole! - forskning, fag og
praksiser i manesjen!» er konferansen døpt. Nå ønskes bidragsytere velkommen til å
presentere forsknings- og utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema. Les mer

Nyvalgt
styreleder i
DAMUSA
Klaus Lynbech
(bildet) er nyvalgt
styreleder for
DAMUSA, som er
Norsk kulturskoleråds danske
søsteorganisasjon.
Mer om DAMUSA
på damusa.dk.

Kulturskoledagene kommer nærmere deg
TRONDHEIM: Kulturskoledagene har siden 2005 vært et veldig
attraktivt møtested for kulturskolepedagoger, - ledere og -eiere. Nå
skal enda flere få sjansen til å delta: Ett arrangement blir til flere
arrangement, og du får kortere, enklere og trolige billigere reisevei
til «herligheten». Les mer

Drømmemusikernes superonsdag med profforkester
TRONDHEIM: Flere drømmestipendmottakere og -nominerte fikk nylig prøve seg på en stor

og gjev scene sammen med et helproft symfoniorkester. Det skjedde i Trondheim, på
"Superonsdag med Trondheim Symfoniorkester". Les mer på drommestipendet.no

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 gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
framsida av
kulturskoleradet.no.

Filmglimt: Norgesaktuelle Cateura

Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

BERGEN: Trøkkfilmen er denne gangen en dokumentar om
Cateura - orkesteret for resirkulerte instrumenter, fra Paraguay.
Orkesteret kommer til Norge i juni, bl.a. for å spille med norske
kulturskoleelever. Se sak lengre oppe i nyhetsbrevet. Se film
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