
  

 

KULTURSKOLENYTT region øst 5 – 2015 
 

Kulturskoledagene 2015/2016 på Gardermoen 2. og 3. februar 2016. 

Kulturskoledagene blir denne gangen nærmest et «rammeplan-kick-off» for kulturskoleeiere, - ledere 

og -pedagoger. Med utgangspunkt i den nye rammeplanen for kulturskolen vil Kulturskoledagene 

tilby foredrag og ulike sesjoner med fokus på fagområder i rammeplanen, som vil komme til å berøre 

undervisningen i kulturskolene i framtida. Mer informasjon vil komme så raskt programmet er 

fastlagt. Det vil bli 6 andre tilsvarende konferanser rundt om i landet, som man kan delta på om noen 

vil ha ekstra mye påfyll, eller om 2. -3. februar ikke passer. 

Se her for mer informasjon. 

Studietur til Sandefjord og Grimstad 8. – 9. september 

Musikk i Skolen og Norsk kulturskoleråd region øst inviterer til studieturen «Hvordan skal vi få ting 

til – sammen?», se her for nærmere informasjon. Hvordan skape samarbeidsstrukturer på tvers av 

skoleformer, lokale hierarkiske nivåer og politisk tilhørighet? Hvordan skape nye satsinger, 

prosjekter, fordypnings- eller inspirasjonstiltak som skaper varige forandringer i lokalmiljøet? 

Hvordan sikre at barn og unge får oppleve kulturuttrykk av høy kvalitet, får oppleve positiv 

mestring, utvikle sine egne evner og tilegne seg nye verktøy for kunstnerisk produksjon og 

samhandling? Gi deg selv tid til å bli inspirert, få nye idéer, få tips til samhandlingsmodeller og se 

hvordan prosjekt og endringstiltak kan gjennomføres skritt for skritt. 

Antall plasser: 50. 

Vi benytter prinsippet "førstemann til mølla"!  

Ved påmelding innen 19. juni får du ekstra hyggelig pris. 

Siste frist for påmelding er 17. august 

BUZZ Festivalskolen i regi av Oslo Jazzfestival og Rockslo, 5.-7. august. 

Prosjektet går ut på å lære opp ungdommer til å skape festival eller konsertprosjekter i sitt eget 

nærmiljø/lokalsamfunn og ha nok i verktøykassa til å kunne gjennomføre dette bra selv. Det vil 

settes fokus på en rekke temaer som entreprenørskap, kulturbransjen, prosjektledelse, idéutvikling, 

pitching, frivilligrekruttering og behandling samt muligheter for å være frivillige under en rekke 

festivaler i Oslo i august. Les mer her. 

Audition for guttesopran i Oslo-Filharmonien. 

Søknadsfrist: 1. september. Audtion: 20. september i Oslo Konserthus. 

Prosjektperiode med orkesteret: 19/11 og 20/11. Konsert: 21. november kl. 12.30 og kl. 15.00 

Søknad sendes: audition@ofo.no 

Se mer informasjon i vedlegget. 

Jubileumskonferansen «UKM mot 2020» 

UKM feirer 30 år og det markeres med konferanse i Trondheim 22.-23.juni. Les mer her. 

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-kommer-til-et-sted-naermere-deg/
http://www.musikkiskolen.no/#!grimstad-studietur/c1qdl
http://oslojazz.no/buzz/festivalskolen/
mailto:audition@ofo.no
http://event.stfk.no/STFK/Web.nsf/ShowEvent2?OpenForm&ID=688848A4ABA9D393C1257E0C00413DB5&S=INVIT&TM=ALL


 

 

 

John Einar Halvorsrød, 17.1.2012 

Nettverk for kulturskolerelatert forskning, konferanse 27.-28. oktober 

I samarbeid med Norsk Kulturskoleråd og Dronning Maud Minnes Høyskole for 

barnehagelærerutdanning (DMMH) inviterer Nettverk for kulturskolerelatert forskning til 

konferansen ”Cutting edge kulturskole! – forskning, fag og praksiser i manesjen.” 

Les mer her. 

UMM 

Fra kommende skoleår gjøres det endringer i UMM sitt årshjul, og datoene blir som følger: 

Søknadsfrist: 01.10.2015 

Regionalt mesterskap: 21.11-22.11.2015 

Nasjonalt mesterskap: 23.01-24.01.2016 

Hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd 

Minner dere om å titte jevnlig her. 

 

 

http://kulturskoleradet.no/nyheter/onsker-bidragsytere-til-forskningskonferansen/
http://umm.no/arkiv/umm-flyttes-i-tid-skal-folge-skolearet/
http://kulturskoleradet.no/

