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Norsk kulturskoleråd tydelig til stede på
KS-konferansen Skoletinget
GARDERMOEN: Det skal handle mye om kulturskole når cirka 300 kommunale
ledere samles på Skoletinget i regi av KS 14. og 15. januar. Norsk
kulturskoleråd skal fokusere kulturskolen gjennom foredrag, kunstneriske
innslag og flere andre presentasjonsformer. Les mer

128 musikktalenter kvalifisert til Ungdommens
musikkmesterskap: Hvem blir Årets musiker?
OSLO: 128 svært dyktige, unge klassiske musikere er kvalifisert til UMMs nasjonale
mesterskap i Oslo 23. og 24. januar. Det blir ei helg tettpakket med fine kunstneriske
prestasjoner og mye spenning. Flotte premier venter dem som lykkes aller best. Ludvig
Gudim (bildet) ble Årets musiker forrige gang og fikk 50.000 kroner i premie. Hvem lykkes så
godt i år? UMM fyller for øvrig 50 år omtrent på denne tida, det markeres med
jubileumskonsert. Les mer på umm.no

--------------------------------------------------------------------------------------

Drømmestipendet 2016 - nominering er nå mulig

Satser på Drømmestipendet
- med suksess
ELVERUM: Kristin Pas (bildet) er en mange
unge kulturutøvere fra Elverum som har
mottatt drømmestipend. Elverum
kulturskoles rektor mener nøkkelen til
suksess er god planlegging og en grundig
søknadsprosess. Les mer

Årets jurymedlemmer Først ut: Christer Tornell
TRONDHEIM: På drommestipendet.no blir
de 27 medlemmene i Drømmestipendjuryen 2016 presentert i ukene framover.
Christer Tornell (bildet) skal delta i
fagjuryen for dans. Fra før er det kjent at
søstrene Eldbjørg og Ragnhild Hemsing er
ledere for årets jury. Les mer

--------------------------------------------------------------------------------------

Fagplanene høringsklare neste uke
TRONDHEIM: Arbeidet med det viktige tredje kapittelet i den nye rammeplanen for
kulturskolen er få dager unna å være i havn. Medio januar skal fagplaner for fem
kulturskolefag være tilgjengelige for alle som vil lese dem og eventuelt bidra med
konstruktive høringsinnspill. Les mer

To norske orkester til

EMUSIK
2016
SAN SEBASTIAN:
To norske
kulturskoleorkester skal delta på den store
europeiske ungdomsmusikkfestivalen i
Spania i mai.
Europeisk ungdomsmusikkfestival 2016, alias
EMUSIK 2016, arrangeres i San Sebastian 5.8. mai. Dit reiser Sandefjord Fløyteensemble
og Haugaland Ungdomssymfoniorkester med
totalt 27 ungdomsmusikere og ni voksne i
støtteapparatet.

Ny idébok - om performance
og tverrfaglig arbeid
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
kommer med utgivelse nummer fem i
serien med idébøker. Nå er det
performance og tverrfaglig arbeid det skal
handle om.
Boka forfattes av Aase-Hilde Brekke (bildet)
og vil være på markedet til starten av
skoleåret 2016-2017. Les mer

Kunstutstillinga Kulturskolekalenderen 2016 kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker ”kunstutstilling” med nytteverdi? Kulturskolekalenderen
2016 er å få kjøpt, både til deg selv og kunstinteresserte venner. Les mer og bestill

Meteorologisk Institutt ønsker kontakt med kulturskoler
OSLO: Meteorologisk institutt ønsker kontakt med kultur- og grunnskoler som tenker å
framføre værpotpurriet fra Kor Arti’ volum 19 i 2016. Her ligger det en mulighet for god
synliggjøring av både musikkundervisning og sangglade elever. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - se flyer!

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 nå 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

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

Film: Dansk kulturskole presenterer seg
SKANDERBORG: Stadig flere skandinaviske kulturskoler
presenterer seg på internett, og det på godt vis som en kan lære
av og bli inspirert av. Her en presentasjon av Kulturskolen
Skanderborg i Danmark. Se film
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