
  

 

KULTURSKOLENYTT region øst I - 2015 
 

Drømmestipendet 2015. 

Se etter gode kandidater i din kommune, de er det garantert mange av! 

Mange av dere er allerede godt i gang med nominasjoner av aktuelle kandidater til Drømmestipendet 

2015 - det er gode kandidater i alle kommuner! Les mer her. 

Nyttige lenker:  

Vil du søke - nyttig for potensielle søkere 

Nominasjonsansvarlig – nyttig for deg som nominasjonsansvarlig 

 

Også i 2015 ligger det muligheter for å benytte Drømmestipendet regionalt gjennom arrangementet 

”… og de nominerte er…” - regionale opptredener for de nominerte på en ”profesjonell” scene, 

uavhengig av om de mottar nasjonalt stipend eller ikke. 

 Tilskudd: - inntil kr. 30.000 mot dokumentasjon av utgifter  

 Rammer: Kravet for å få tilskudd til disse markeringene er at (så godt som) alle kommuner i 

fylket nominerer.  

Tips: underregionene går sammen om arrangementer, husk søknadsfrist for midler 1. mars. Send 

henvendelse på e-post til: aste.domaas@kulturskoleradet.no  

 

Konferanser  

 Årsmøte og konferanse region øst, Fredriksten hotell i Halden, 05.03-06.03,  

les mer her og se vedlegg. Konferansen vil ha fokus på kulturskoleutvikling/arbeid med 

rammeplan og erfaringsdeling. Merk dere spesielt avslutningsforedraget med 

avdelingsdirektør for utdanning i KS, Erling L. Barlindhaug. 

 «Alle snakker korps», Oslo 3/2, Sarpsborg 11/2, Kolbotn 12/2, Drammen 18/2, NMF Øst 

inviterer til Politiske møteplasser, der korpsledere, dirigenter og musikere, politikere og 

kulturaktører til en verdifull meningsutveksling og et kulturpolitisk verksted for oss alle. Les 

mer her. 

 Norsk kulturskoleråds lederkonferanse, Oslo, 09.04-10.04, les mer her. 

 Kykeliky, «Kultur for de minste», konferanse i Oslo, 21.04-22.04, les mer her og se 

vedlegg. Denne konferansen er en flott mulighet for inspirasjon for de som jobber med de 

minste barna, opp til ca. 8 års alder. Hjelp oss gjerne med å dele informasjonen rundt til andre 

relevante personer som kan ha glede av denne konferansen.  

 

Musikklokaler og akustikk 
Er det noen i region øst som kunne tenke seg / har behov for et kurs med tema: Musikklokaler og 

akustikk?  Det er plass til et par kulturskoler på dette kurset – se vedlegg. Se også her for mer 

informasjon rundt denne tematikken. 

 

Leter etter unge musikere å portrettere 

Kulturskoleelever i alderen fra sju til fjorten år, med musikk på timeplanen og store drømmer i hodet. 

Slike barn og ungdommer det vil gjerne NRK P3 Urørt og musikkmagasinet ENO ha! Les mer her.  

 

http://drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://www.drommestipendet.no/contentOverview.sp?slug=hvordan-soke
http://www.drommestipendet.no/contentOverview.sp?slug=veiledning
mailto:aste.domaas@kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/
http://musikkorps.no/alle-snakker-korps-i-ost-4/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/lederkonferansen-2015/?tilbake=
http://bestilling.kulturskoleradet.no/kykeliky-kultur-for-de-yngste/kykeliky-kultur-for-de-yngste-2015/?tilbake=
http://bestilling.kulturskoleradet.no/kykeliky-kultur-for-de-yngste/kykeliky-kultur-for-de-yngste-2015/?tilbake=
http://www.musikklokaler.no/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/leter-etter-unge-musikere-a-portrettere/


 

 

 

John Einar Halvorsrød, 17.1.2012 

Henvendelser fra Norsk kulturskoleråd sentralt til nasjonale styresmakter. 
1) Til Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen: Innføring av ny rammeplan for kulturskolene og 

kommunenes kompetansebehov. Se vedlegg. 

2) Til UDIR: Søknad om tilskudd og plan for bruken av midlene til kunst- og kulturarbeid i 

opplæringa for 2015 på kap 225 – post 71. Se vedlegg. 
 


