
  

 

KULTURSKOLENYTT region øst 9 – 2015 
 

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev. 

Mottar du ikke nyhetsbrevet, meld deg på her (nederst til høyre). 

Statsbudsjettet 

Dersom du ikke har fått sett på forslag til statsbudsjett for 2015, finner du lenke her samt kommentar fra 

Norsk kulturskoleråd. 

Operaorkestrets Konsertverksted 7. -8. november og 14. november, ny påmeldingsfrist 16. oktober. 

Formidlingsavdelingen ved «Den Norske Opera og Ballett» inviterer kulturskole elever til Operaorkesterets 

Konsertverksted som går av stabelen for femte gang i november 2015. Elever i alderen 9-12 år ved musikk- og 

kulturskoler inviteres til to dagers konsertverksted med påfølgende konsert. Verkstedet retter seg i år både mot 

unge instrumentalister og billedkunstnere på alle nivåer. Se mer informasjon i vedlegget 

Det Norske Kammerorkester ønsker elever, lærere og foreldre velkommen til en ny sesong! 

Det Norske kammerorkester og Norsk kulturskoleråd Region Øst har etablert et unikt samarbeid der vi i 

felleskap tilbyr kulturskolene i regionen konsertopplevelser på et høyt kunstnerisk nivå. På konsertarenaen 

møter elever og lærere en musiker/solist fra orkesteret for en introduksjon til konserten og får bli med på de 

siste forberedelser før konserten i åpen prøve. Se vedlegg med mer informasjon. 

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. 

SAMBA, konferanse 11.-12. november i Kristiansand. 

Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen inviterer til en ny nordisk konferanse med fokus på 

SAMHANDLING for å styrke kunst og kultur i opplæringen. SamBa 2014 ble arrangert i Bodø og årets 

konferanse arrangeres i Kilden teater- og konserthus og på Universitet i Agder (UiA) i Kristiansand 11.-

12.november. Les mer her. 

Produksjonsledernettverk 14. -15. januar i Oslo 

Påmelding og program på nett fom. 10/10 

Påmeldingsfrist 13/11/15 

Se vedlagt flyer. 

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

Kulturskoledagene retter seg mot kulturskolens lærere, ledere og eiere. 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. 

Disse kapasitetene har per i dag takket ja til å stille: Trond Giske, Gunnar Skaar, Erling Barlindhaug, 

Wenche Waagen, Ole Hamre, Helge Øye. Flere navn kommer til og program sendes ut og legges på 

http://kulturskoleradet.no/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/statsbudsjettet-2016/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/onsker-bidragsytere-til-forskningskonferansen/
http://kunstkultursenteret.no/?id=106165352


 

 

 

Rut Jorunn Rønning, rådgiver Norsk kulturskoleråd, rut.jorunn.ronning@kulturskoleradet.no  

nettet i uke 42. 

Se her for mer informasjon, og her for påmelding. 

KYKELIKY – kunst, kultur og kreativitet – for de yngste! 

KYKELIKY er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen 

og Rikskonsertene. 

Dette er en konferanse for alle som jobber med kunst og kultur for barn i aldersgruppen 0 til 8 år. 

Konferansen har vært arrangert i 2013, 2014 og 2015 i forskjellige byer i landet 

Tilsammen har godt over 400 deltakere vært på konferansen èn eller flere ganger. 

14. – og 15. april 2016 skal konferansen KYKELIKY arrangeres i Bergen. 

Det kommer program for konferansen tidlig på nyåret – og da vil det også bli mulig å melde seg på. 

I første omgang: se flyer for mer info – og viktigst av alt; sett av datoene nå. 

Du kan også lese mer om KYKELIKY her 

 

Hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd 

Minner dere om å titte jevnlig her. 
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