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Tidenes siste landsmøte? Landsting neste?
STJØRDAL: Årets landsmøte i Norsk kulturskoleråd kan bli det siste – dersom
Landsmøtet 2016 torsdag 20. oktober gjør som sentralstyret foreslår i saken
«Nye vedtekter». Da blir det landsting hvert fjerde år og et landsstyre som
møtes årlig som gjelder. Landsmøtepapirene fins på kulturskoleradet.no.
> Les mer

Stortinget ber Regjeringa
om plan om hvordan en kan
styrke de praktisk-estetiske
fagene i grunnskolen
OSLO: Stortinget vedtok tirsdag å be
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen
lage og fremlegge en plan om hvordan de
praktisk-estetiske fagene kan styrkes i
grunnskolen. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/landsmotepapirene-er-klare-to-sakskart-i-ar/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/onsker-plan-for-a-styrke-praktisk-estetiske-fag/
http://www.musikklokaler.no/
https://youtu.be/nSppkB-nhWc
http://www.kulturskoleradet.no


Straks teppet opp for nye kulturskoleradet.no
TRONDHEIM: Om mindre enn hundre timer er det premiere for «nye» kulturskoleradet.no.
Mandag 17. oktober framstår nettstedet i foredlet og fornyet versjon. Med nytt innhold, nytt
design, ny struktur. > Les mer

Presentasjoner fra de siste ukers arrangement kommer snart
På grunn av intensivt arbeid med nye kulturskoleradet.no har det de to siste ukene ikke blitt utlagt
presentasjoner o.l. fra Norsk kulturskoleråds arrangement i denne perioden. Dette kommer på plass
når kulturskoleradet.no nyåpnes neste uke.

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

22,6 mill. kr til kulturskole-
utvikling - mer behøves
OSLO: Norsk kulturskoleråd er tilgodesett
med 22,6 millioner kroner i regjeringas
statsbudsjettforslag for 2017 - 600.000 kr
mer enn kulturskolerådet får i år.

Direktør Morten Christiansen i Norsk
kulturskoleråd gleder seg over at tildelingen
er såpass, men er klar på at det behøves mer
for å få til den nødvendige kulturskole-
utviklinga i årene framover. > Les mer

Produsentnettverks-
konferansen 2017:
Påmeldinga i gang
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017 arrangeres i Oslo i
januar. Programmet er klart og påmeldinga
har åpnet. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/straks-teppet-opp-for-nye-kulturskoleradetno/
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledige-stillinger-i-kulturskolen/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/226-mill-kr-til-kulturskoleutvikling/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/produsentnettverks-konferansen-pameldinga-i-gang/


Ordkunst-fagdager i Grue
KIRKENÆR: Under Litteraturfestivalen i
Grue vil det i år bli arrangert fagdager i
skapende skriving. Dette skjer 17.-18.
november i regi av Norsk kulturskoleråd. >
Les mer

Kalenderbidrag behøves
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2017 håper på
mange gode bidrag fra landets
kulturskoler. > Les mer

> Kor Arti' digital oppusset - nå med over 200 sanger

Klart for siste Kor Arti'-turné
TRONDHEIM: Kor Arti'-kurs tilbys i høst i
14 byer. Cd og hefte er under produksjon
til Kor Arti' volum 20. > Les mer

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016. > Les mer

> Kor Arti' får egen sang - skrevet av Askil Holm

Rammeplanen
tilgjengelig på
nett og som
hefte
TRONDHEIM:
Kulturskolen i Norge har
fått sin nye rammeplan.
Nettopp godkjent av
Norsk kulturskoleråds
sentralstyre, og nå les- og
nedlastbar - og bestillbar
som hefte - på
kulturskoleradet.no.
> Les og last ned
rammeplanen

http://kulturskoleradet.no/nyheter/ordkunst-underveis-fagdager-i-skapende-skriving/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kunstbidrag-onskes-til-kulturskolekalenderen-2017/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kad-oppusset2/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-20-kursmeny/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-20-jubileumsmarkering/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-far-egen-sang-signert-askil-holm/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/rammeplanen-ferdig/


Kulturskoledagene 2016-17: Påmelding til Molde og Stjørdal
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene.

I Førde og Tromsø er Kulturskoledagene allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. Påmelding er nå mulig til to andre utgaver (i Molde og Stjørdal) av disse viktige
arrangementene for kulturskoleeiere, - ledere og -pedagoger. Senere i høst åpner påmeldinga til
Kulturskoledagene i Larvik, som arrangeres 31. januar og 1. februar 2017. > Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.

> Til bestilling

Kor Arti' digital -
større og bedre
Nå fins over 200 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.

> Til korarti.no

Idé- og veilednings-
bøker kan bestilles
Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker. 

> Til bestilling

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.

> Bli abonnent:

Film: Hårock rocker i egen musikkvideo
VARHAUG: Bandet Hårock ved Hå kulturskule har laget egen
musikkvideo med både ordfører, prest og headbangende

http://kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-2016-2017-pameldinga-i-gang/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no


Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

ungdommer blant publikum. > Se musikkvideo

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:

Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen

drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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http://www.kulturskoleradet.no
https://youtu.be/nSppkB-nhWc
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/aktivitetsplan/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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