
 

 

Nyhetsbrev 1 2013 Norsk kulturskoleråd region BTV 
 

Nyhetsbrev 

Fra september 2013 sendes det jevnlig ut et nyhetsbrev fra konsulenten til alle rektorer i BTV-

regionen.  Nyhetsbrevene er tenkt som en informasjonskilde i tillegg til sakslister/referat fra 

styrets møter og rektormøtene. 

 

MGP Junior 

Kulturskolebandet Unik4 fra kulturskolen i Bø vant årets MGP Junior finale!  

 

Rektormøte BTV 

Vi starter årets møterekke med felles rektormøte for alle tre fylkene, på Kongsberg 

kulturskole, onsdag 25. september kl. 11-15. Kom med innspill til saker og diskusjonstemaer 

til Rut Jorunn Rønning. Saksliste sendes ut omtrent en uke i forkant av møtet. Det er sendt ut 

innkalling til dette og resten av rektormøtene for 2013/2014, fullstendig oversikt finner dere i 

årshjulet.  

  

Fagnettverk i skapende skriving 10. oktober 

Norsk kulturskoleråd region ØST/BTV inviterer til samarbeid med nærliggende regioner og 

sentralleddet til regionale nettverkssamlinger i faget skapende skriving.  Dato for 

arrangementet er 10. oktober og stedet er Schous i Oslo. Invitasjon er vedlagt, send ut til alle 

aktuelle i deres lærerstab.   

Påmelding til fagnettverk i skapende skriving 

 

Fagnettverk i visuell kunst 29. november 

Norsk kulturskoleråd region BTV inviterer til samarbeid med sentralleddet til regional 

nettverkssamling i faget visuell kunst. Dato for arrangementene er 29. november og stedet er 

Drammen kulturskole. Invitasjon er vedlagt, send ut til alle aktuelle i deres lærerstab.  

Påmelding til fagnettverk i visuell kunst 

 

Tilbud fra POPsenteret og Det Norske Kammerorkester 

Lørdag 14.september tilbyr Det Norske Kammerorkester, Martin Fröst og POPsenteret en flott 

dag i Oslo for regionens elever og lærere.  

Alle som er påmeldt vil få tilsendt informasjon direkte. 

 

Studietur til Helsingfors 11.-13. november 2013 

Norsk kulturskoleråd region øst arrangerer studietur: Finland er et spennende reisemål! 

Programmet er primært rettet mot ledere i kulturskolene i region ØST/BTV; rektorer, 

fagledere og inspektører, men kan helt sikkert være av interesse for øvrige ansatte også. 

Program fra mandag 11. november til onsdag 13. november. Endelig program foreligger ca. 

15. september. Ber om at dere melder tilbake hvor mange som er  

interesserte i løpet av uken til Torkel Øien I vedlegget ”Invitasjon til studietur Helsingfors 

høst 2013” kan dere lese om planer, muligheter og mulig innhold i turen. 

 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoleband-vant-mgpjr/
http://nrksuper.no/super/mgpjr/
mailto:rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/upload/bruker/dokumenter/Lokalt/BTV/2013-2014_Arshjul.pdf
http://bestilling.kulturskoleradet.no/?lesmer_kurs_id=267&tilbake=79
http://bestilling.kulturskoleradet.no/nettverk-for-visuell-kunst-dans-og-teater/fagnettverk-i-visuell-kunst-for-btv-regionen-29-november-2013/?tilbake=
mailto:torkel.oien@kulturskoleradet.no


Marked for Musikk 29.-31. oktober i Larvik 
Marked for musikk er en nasjonal visningsarena for profesjonelle musikkproduksjoner rettet 

mot barn og unge, og en kompetansearena med fagseminar knyttet til musikkformidling 

innenfor denne aldersgruppa. 

På programmet står blant andre Honningbarna, Casa Murilo, Monica Heldal, Valkyrien 

Allstars, Tommy Tokyo, Hovedøen Social Club, Sandra Kolstad, Postyr Project, Vikinj Trio, 

Prøysen for skolen, Rasmus fra Rasmus. 

 

 

 
Region BTV 

Rut Jorunn Rønning 

Tlf: 91842830 

E-post: rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no 

 

http://vfk.empatix.no/registration/4?tab=optional

