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LANDSMØTE I NORSK KULTURSKOLERÅD 
Landsmøtet 2014 avvikles i Loen, Sogn og Fjordane 16.-17. oktober. Dette blir et spennende 
møte med mange viktige saker som skal opp. Blant annet kan nevnes forslag til ny 
rammeplan for kulturskolen og Skaarutvalgets delrapport «Ny tid - nye oppgaver» som 
omhandler Kulturskolerådets fremtidige rolle. Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, er 
foreslått av valgkomiteen som nytt sentralstyremedlem.  
 
Landsmøtepapirene finner du på kulturskoleradet.no. Fra Troms deltar hele styret og 
rådgiver. I forbindelse med Landsmøtet vil styre i fylkesavdelingen ha møte i Loen 15. 
oktober og det vil også bli avviklet møte for Team Nord (styrene og rådgiverne i Nordland, 
Troms og Finnmark). 
 
NETTVERKSSAMLING FOR DANS, TEATER OG VISUELLE KUNSTFAG 
Opplysning om ny påmeldingsfrist som er satt til 17. oktober er sendt ut. Til nå er det få 
påmeldinger så vi oppfordrer alle ledere å videreformidle informasjon. Påmelding på 
kulturskoleradet.no. 
 
MØTE MED TROMSBENKEN 
Fylkesstyret og rådgiver møter Stortingets tromsbenk i Tromsø 31. oktober. Tromsbenken 
utgjøres av Martin Henriksen (Ap), Tove Karoline Knutsen (Ap), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), 
Øyvind Korsberg (FrP), Kent Gudmundsen (H), Regina Alexandrova (H).   
 
UNGDOMMENS MUSIKKMESTERSKAP 
Det regionale mesterskapet arrangeres i Tromsø 18. oktober. Hyggelig å melde at det i år er 
flere påmeldte enn de siste årene. Arrangementet avvikles på Kulturskolen i Tromsø mellom 
kl.12.00 - 15.00 og er åpent for publikum. Er du i byen er det bare å stikke innom. Se 
deltakere og spilletid på: umm.no - region Tromsø. 
 
ÅRSMØTE OG LEDERSAMLING 2015 
Styret har ikke tatt endelig avgjørelse, men slik det ser ut nå blir samlingen avviklet på 
Fjellkysten hotell (Lavangen) 23.-24. april 2015. Sett av datoene. 
 
KOR ARTI’-KURS 
Norsk kulturskoleråd arrangerer Kor Arti’-kurs i Tromsø 20. november. Påmelding og 
informasjon se: kulturskoleradet.no. 
 

Ulla Hansen, rådgiver 
Norsk kulturskoleråd Troms og Svalbard 

http://www.kulturskoleradet.no/
http://www.kulturskoleradet.no/
http://www.umm.no/
http://www.kulturskoleradet.no/

