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Svært stor interesse for å få implementere
rammeplan på lag med veilederkorpset
TRONDHEIM: Mer enn hver femte norske kommune ønsker hjelp fra Norsk
kulturskoleråds veilederkorps i forbindelse med implementering av ny
rammeplan for kulturskolen. 90 kommuner samt Svalbard hadde meldt sin
interesse da fristen gikk ut. > Les mer

> UMM 2016-2017: Påmelding er nå mulig
Pedagogdagene
2016 gir viktig
faglig påfyll
OSLO: Programmet er
klart for
Pedagogdagene 2016 –
og påmelding er mulig
til arrangementet som
finner sted 18. og 19.
august.
Målsettingen for
Pedagogdagene 2016 er
å nå pedagoger med
praktiske eksempler som
kan knyttes opp mot
kulturskolens nye
fagplaner. Det blir
verkstedkurs, foredrag og
diskusjoner.
> Les mer
Les også om John

– Vurdering for læring styrker elevens
forutsetning for å lære
OSLO: Vurdering for læring er et tema som stadig oftere
fokuseres i skolesammenheng, og som derfor er ett av
hovedtemaene på Pedagogdagene 2016.
– Vurdering for læring styrker elevens forutsetning for å lære. Det
sier John Vinge (bildet), førsteamanuensis i musikkpedagogikk
ved Norges musikkhøgskole. Han skal holde plenumsforedrag på

Vinges
plenumsforedrag i
saken til høyre >

Pedagogdagene 2016, med tittelen «Vurdering for læring». > Les
mer

> 78 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Akustikkmåling nummer 500
JESSHEIM: Da Norsk musikkråd og
Musikkens studieforbund målte akustikken
i lokale nummer 500, syntes de involverte
at det var på sin plass med jubileumskake.
Norsk kulturskoleråd er også opptatt av
lyd i øvings- og konseertlokaler - og var
med på jubileumsmålingen. Les mer

Her danser de matematikk
STATHELLE: Matte-dans er et
samarbeidsprosjekt mellom Bamble
kulturskole og Stathelle barneskole.
Førsteklassingene danser matematikk,
mens de lærer - og har det gøy. Les mer

> Her arrangeres Kulturskoledagene 2016-2017

Drømmestipendet 2016: Enorm oppmerksomhet rundt de 100
stipendmottakerne - se og les medieomtalene
TRONDHEIM: 12. mai ble det offentliggjort hvilke 100 unge kulturutøvere som fikk
Drømmestipendet 2016. Det gikk ikke upåaktet hen i norske medier. I veldig mange kanaler fra nasjonal tv til de minste lokalavisene - har ungdommene fått fortjent fokus.
> Se hvem som fikk stipend på drommestipendet.no
> Se medieomtalene på Drømmestipendets facebookside

> Sommerkurs i storbandspill for lærere og elever

Ny konferanse: Fargespill flere farger 2016

Ny konferanse: Fokus på
kunstfaglig opplæring

TRONDHEIM: Å hjelpe kulturskolen til å bli
bedre på inkludering ved å bruke
Fargespill som metode. Det er målet med
konferansen Fargespill – Flere farger 2016
som arrangeres i Trondheim 29. og 30.
september. > Les mer

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

Byr kulturskolene på spennende og lærerik salsapakke
TRONDHEIM: Salsabandet Mambo Compañeros tilbyr et undervisningstilbud til kulturskoler,
som helst skal munne ut i at kulturskoleelever spiller sammen med Mambo Compañeros på
en åpen konsert der også strykeorkesteret TrondheimSolistene deltar. > Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

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

Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
> Til bestilling

Kulturskoleguiden - nyttig og 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: Tuva synger "I Will Always Love You"
ODDA: Elleveårige Tuva Lutro, elev ved Odda kulturskole, synger
Dolly Partons "I Will Always Love You" på kulturskolens
sommerkonsert. > Se filmen her
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