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Drømmestipendet 2016: De 100 mottakerne
offentliggjøres på Facebook kl. 07.00 i dag
TRONDHEIM: I dag, torsdag 12. mai, offentliggjøres det hvem som får
Drømmestipendet 2016. Én million kroner skal fordeles på 100 unge
kulturutøvere. Alle får 10.000 kroner på konto samt mye positiv
oppmerksomhet og viktig anerkjennelse som kulturutøvere. Offentliggjøringen
kommer i en direktesending på Facebook, klokka 07.00. Velkommen dit!
Til Drømmestipendets facebookside

UMM 2016-2017:
Påmelding i
gang
TRONDHEIM: Spiller eller
synger du - eller en du
kjenner - klassisk musikk
og er under 23 år, kan
Ungdommens
musikkmesterskap være
noe å vurdere. Nå er
påmeldinga i gang, og på
umm.no kan du lese mye
mer om mesterskapet.
Til umm.no

40 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Mange vil ha hjelp fra veilederkorpset - enda flere kan få
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå sine 419 medlemskommuner veiledning i en
treårsperiode i forbindelse med implementering av ny rammeplan for kulturskolen. Les mer

Rammeplankapitler på
engelsk
TRONDHEIM: Den
nye rammeplanen
for kulturskolen
blir stadig mer
tilgjengelig.
Planens to første
kapitler fins nå på
engelsk. Les mer

Fagplaninnspurt etter høring: Krevende
ferdigstilling av rammeplanens kapittel tre
TRONDHEIM: En krevende fagplaninnspurt er i gang i Norsk
kulturskoleråds regi. En innspurt mer preget av stor nøyaktighet
enn av høyt tempo. Sånn skal det være når viktige fagplaner skal
ferdigstilles til den nye rammeplanen for kulturskolen. Les mer

Revidert nasjonalbudsjett: Ikke mer til kulturskole

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

Pedagogdagene 2016 gir
viktig faglig påfyll
Ny konferanse med fokus på
kunstfaglig opplæring
KRISTIANSAND: Norsk kulturskoleråd
region øst og Musikk i Skolen innbyr til
drøftings- og erfaringsutvekslingskonferanse i Kristiansand - om framtidas
kunstfaglige opplæring. Les mer

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 - nå også omtaler

Her arrangeres Kulturskoledagene 2016-2017

Ny konferanse: Fargespill flere farger 2016

Utvalg skal se på regionale
rådgiveres arbeidsoppgaver

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

ELVERUM: Et rådgivende utvalg ledet av
Terje Røe (bildet) fra Elverum skal
gjennomgå Norsk kulturskoleråds
regionale rådgiveres arbeidsoppgaver
samt oppgavene til kulturskolerådets
fylkes- og regionstyrer. 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

Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og

Arti'-serien kan bestilles.
Til bestilling

nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

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: Astrid Bjelland - erfaren UMM-er
TRONDHEIM: Påmeldingen til Ungdommens musikkmesterskap
2016-2017 er i gang på umm.no, og kanskje dukker Astrid
Bjelland (bildet) opp som deltaker? Astrid har flere ganger
markert seg med flotte innsatser i UMM. Her akkompagneres hun
av Tor Erik Seime Pettersen. Se og hør Astrid her

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen
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Følg oss på
Facebook
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