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Ketil Gudim juryleder for
Drømmestipendet 2015
ÅS: Dette er en stor ære for meg. Det sier Ketil Gudim (bildet),
juryleder for Drømmestipendet 2015 og en av tidenes beste og
mest profilerte norske dansere.
Få norske, mannlige dansere har oppnådd en slik stjernestatus som
Ketil Gudim (58) har. Han har også vist et stort engasjement i å gi
videre av sin kunnskap til unge dansere, også som kulturskolelærer.
Les mer på drommestipendet.no

 Tid for å finne gode kanidater
HAMAR: Kjenner du noen som bør vurderes
som drømmestipendkandidater? Hjelp gjerne
de nominasjonsansvarlige i din kommune ved
å peke på gode kandidater. Se gjerne den nye
"nominasjonsfilmen", og finn mer informasjon
på drommestipendet.no.
Se film om Drømmestipendet 2015

Vil prise godt kulturskolearbeid
OSLO: Nå vil Nordea belønne enda flere
kommuner og kulturskoler for godt
kulturskolearbeid.
Nordeas kulturskolepris blir en formalisert
pristildeling, som skal bidra til økt synliggjøring og
utvikling av både kulturskoler og unge talent.
Les mer

Ny rådgiver i SørTrøndelag

TRONDHEIM: Mette Stene Ertsgaard (bildet) er engasjert som
rådgiver tilknytta Norsk kulturskoleråd SørTrøndelag i
perioden 1. februar  31. juli 2015.
Hun etterfølger Gunnhild Breirem, som har fått ansettelse som
rektor ved Malvik kommunale kulturskole.
Stene Ertsgaard (46) er ansatt som inspektør ved Stjørdal
kulturskole, der hun har arbeidet som kulturskolelærer siden 1990.
Hun var konstituert rektor ved samme skole i en åtte måneders
periode i 2013. Stene Ertsgaard er også aktiv som frilansmusiker.

Ut på golvet 8: Dvden kan bestilles her
Årets Kor Arti´materiell 29 nye Kor Arti´sanger
kan bestilles
digitialisert
TRONDHEIM: Drøyt 1100
pedagoger har vært på Kor Arti´
kurs i høst. Kursturneen er over,
men undervisningsmateriellet
lever videre, og kan nå bestilles.

TRONDHEIM: Høstens Kor Arti
´kursturné er over, men på
korarti.no er det sangsesong
hele året. 29 nye sanger er
digitalisert.

Til bestilling

Til korarti.no

Rettelse: Erfaringsbasert master "på vent"
OSLO: I forrige Kulturtrøkk meldte vi at en erfaringsbasert master i kulturledelse blir igangsatt våren
2015, som et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og Handelshøgskolen BI. Denne nyheten var
vi i beste fall for tidlig ute med, og det beklager vi.
Det har oppstått vanskeligheter som gjør at det er usikkert når forarbeidet med studieplanlegginga kan
fullføres, noe som også får følger for når studietilbudet kan bli en realitet.

Rammeplankonferanse på Hell

Gründercamp i Asker

STJØRDAL: I midten av januar 2015 arrangerer
Norsk kulturskoleråd og Norges Musikkorps
Forbund en konferanse med fokus på den nye
rammeplanen for kulturskolen og hilken betydning
den vil få for frivillige lag og organisasjoner.

ASKER: Med fokus på kreativitet og nyskaping
arrangerer Norsk kulturskoleråd og Ungt
Entreprenørskap Norge 16. januar en
gründercamp med tittelen "Kulturskolen i
fremtiden". Asker kulturskole er campsted.

Les mer

Les mer

Kulturskolekalenderen 2015 kan bestilles her
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.

Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Mari sang vakre desembertoner
OSLO: Den 17årige kulturskoleeleven Mari Midtli
(bildet) fra Sel deltok i den tvsendte julekonserten
"Desembertoner". Hun opptrådte sammen med
stjerneartister som OnklP, Melissa Horn, Inger
Lise Rypdal og Highasakite.
Det er Nordea  en samarbeidspartner for Norsk
kulturskoleråd  som arrangerer Desembertoner.
TV 2 sendte konserten i opptak to ganger. I
ukas film synger Mari Midtli "Sinclairvise".
Opptaket er fra en tidligere opptreden.
Se og hør Mari synge
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