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Rammeplanen ferdig – tilgjengelig på nett
TRONDHEIM: Kulturskolen i Norge har fått sin nye rammeplan. Nettopp
godkjent av Norsk kulturskoleråds sentralstyre, og nå les- og nedlastbar på
kulturskoleradet.no. > Les og last ned rammeplanen

Korpset beredt: Skal gi 51 kommuner viktig rammeplanhjelp
GARDERMOEN: I dag samles representanter fra 51 kommuner på Gardermoen, for å starte et
toårig løp for å få den nye rammeplanen for kulturskolen implementert og institusjonalisert.
På Gardermoen tas kommunenes utsendte godt imot av Norsk kulturskoleråds
veilederkorps (bildet). > Les mer

> UMM 2016-17: Påmeldingsfrist: 1. oktober

Dramas blir bedre - med
kulturskolehjelp
OSLO: Teatermanustjenesten Dramas skal
gis en digital fornyelse, og tjenesten til
deg som bruker manusbasen skal
videreutvikles. Norsk kulturskoleråd og
flere kulturskolepedagoger bidrar med
viktig innsats. > Les mer

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2017
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2017 håper på
mange gode bidrag fra landets
kulturskoler. > Les mer

> Pedagogdagene 2016: relevant stoff i etterkant

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
Klart for siste Kor Arti'-turné
TRONDHEIM: Kor Arti'-kurs tilbys i høst i
14 byer. Cd og hefte er under produksjon
til Kor Arti' volum 20. > Les mer

RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016. > Les mer

Kor Arti' digital oppusset - og nå med over 200 sanger
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti' i digital utgave har fått et historisk løft. Nettstedet
korarti.no har i høst fått nytt design, mye nytt innhold og mange nye funksjoner. > Les mer

Kor Arti' samarbeider med Syngende skole - les mer

Kulturskoledagene 2016-2017: Påmelding til tre arrangement
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene. I
Førde ble Kulturskoledagene Vest gjennomført på godt vis forrige uke. Påmelding er nå
mulig til tre andre av disse viktige arrangementene for kulturskoleeiere, - ledere og pedagoger. > Les mer

Fargespill - flere farger
2016: Ventelisteplass mulig

Konferanse med fokus på
kunstfaglig opplæring

TRONDHEIM: Konferansen Fargespill –
Flere farger 2016 i Trondheim 29. - 30.
september, er fylt opp med deltakere. Det
er oppretta en venteliste, som du kan
skrive deg på, om du har lyst til å delta
dersom påmeldte melder forfall. > Les mer

KRISTIANSAND: Norsk kulturskoleråd
region øst og Musikk i Skolen innbyr 28.
og 29. september til drøftings- og
erfaringsutvekslingskonferanse i
Kristiansand - om framtidas kunstfaglige
opplæring. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital større og bedre

Idé- og veiledningsbøker kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
> Til bestilling

Nå fins over 200 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker.
> Til bestilling

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
> Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Gjesdal kulturskole presenterer seg
ÅLGÅRD: Elever og lærer ved Gjesdal kulturskole - med god hjelp
fra foresatte og noen proffe film- og lydfolk - har lagt mye arbeid i
en presentasjonsfilm av kulturskolen i rogalandskommunen. > Se
film
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