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Norsk kulturskoleråd argumenterte for åtte
mill. kr mer til kulturskoleutvikling i 2017
OSLO: Norsk kulturskoleråd har vært på stortingsoppdrag i kulturskolens
tjeneste. Under budsjetthøringa i Stortingets kirke-, utdannings- og
forskningskomité argumenterte Norsk kulturskoleråd for hvorfor det behøves
mer penger til kulturskolesaker som rammeplanimplementering,
inkluderingstiltak og talentutvikling. > Les mer

Røe Isaksen: – Rammeplanen er et løft for kulturskolen

OSLO: Å få en felles rammeplan for kulturskolene i Norge, det er et løft for sektoren. Det er et
løft jeg er veldig positiv til, og som jeg tror gir store, nye muligheter. Det sier
kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en film Norsk kulturskoleråd har laget med ham, i
forbindelse med lanseringa av den nye rammeplanen for kulturskolen. > Les mer

Drømmestipendet
fortsetter i 2017
STJØRDAL: Norsk Tipping
og Norsk kulturskoleråd er
enige om å fortsette
samarbeidet om
Drømmestipendet. > Les
mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Landsmøte ble landsting - og landsstyre ble også innført
STJØRDAL: Landsmøtet i Norsk kulturskoleråd vedtok å innføre nye vedtekter, og vips:
Landsmøtet ble til et landsting, som tok til umiddelbart. Norsk kulturskoleråds landsmøte
gjorde som sentralstyret foreslo - med noen mindre justeringer - og vedtok å bytte ut
landsmøte hvert andre år som organisasjonens øverste organ, med landsting hvert fjerde år.
> Les mer

Sandal gjenvalgt - igjen
STJØRDAL: Norsk kulturskoleråds
landsting (tidligere landsmøte) har
enstemmig gjenvalgt Nils R. Sandal fra
Sogn og Fjordane som styreleder for en ny
periode. > Les mer

Klar for Desembertoner
OSLO: Aida Frantzen (bildet) og IRIS
kammerorkester representerer
kulturskolelandet på Nordea Norges
julekonsert Desembertoner. Der deler de
scene med Ingeborg Bratland, Sondre
Justad og Madcon. > Les mer

> Resolusjon mot nedleggelse av militære korps

Nyoppusset nettsted ...

... med rammeplanseksjon

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
nettsted kulturskoleradet.no er foredlet og
fornyet: Nytt design, ny struktur, nytt og
enda mer innhold. Økt nytteverdig og
bedre brukervennlighet har vært viktig i
dette utviklingsarbeidet. > Les mer

Det fornya nettstedet rommer mye, også
en egen leilighet for den nye rammeplanen
for kulturskolen. Velkommen til
rammeplanseksjonen, med mye relevant
rammeplanstoff. > Les mer

Svensk kulturskoleutredning framlagt - med anbefalinger
STOCKHOLM: Et nytt statstilskudd på 200 millioner kroner, nasjonale mål for den
kommunale kulturskolen, nye lærerutdannelser og et nasjonalt kulturskolesenter. Det er
noen av anbefalingene Kulturskoleutredningen gir for hvordan kulturskolen i Sverige kan bli
mer rettferdig.> Les mer

> Kor Arti' digital oppusset - nå med over 200 sanger
30 nye sanger digitalisert og
utlagt på korarti.no
TRONDHEIM: Onsdag 26. oktober starta
årets Kor Arti'-turné i Bodø. Den fortsetter
i Sandnessjøen og Tromsø i dag. Samtidig
kommer nyheten om at 30 nye sanger fra
Kor Arti'-repertoaret er digitalisert og
utlagt på korarti.no. > Til korarti.no

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
Siste Kor Arti'-turné i gang
TRONDHEIM: Kor Arti'-kurs tilbys i høst i
14 byer. Cd og hefte er produsert til Kor
Arti' volum 20. Og fortsatt fins det ledige
plasser på kursene > Les mer

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

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

Påmeldinga til
Nasjonalt
produsentnettverk 2017
OSLO: Nasjonalt
produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017
arrangeres i Oslo i januar.

Ordkunstfagdager i Grue

Kalenderbidrag
behøves

KIRKENÆR: Under
Litteraturfestivalen i Grue
arrangeres det 17. - 18.
november fagdager i
skapende skriving. Dette
tilbudet er i regi av Norsk
kulturskoleråd. > Les mer

TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen
2017 håper på mange
gode bidrag fra landets
kulturskoler.
Innsendingsfrist: 1.
november. > Les mer

> Les mer

Rammeplanen på nett og som hefte
TRONDHEIM: Kulturskolen har fått sin nye rammeplan. Den er lesog nedlastbar - og bestillbar som hefte - i rammeplanseksjonen på
kulturskoleradet.no. > Les og last ned rammeplanen

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital større og bedre

Idé- og veiledningsbøker kan bestilles

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

Nå fins over 230 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
på forsida av
kulturskoleradet.no.
> Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: "Robothelten" fra Nesodden
NESODDTANGEN: Animasjonsfaget har lenge stått sterkt ved
Nesodden kulturskole. Her er en ny kortfilm fra skolens
animasjonsgruppe: "Robothelten". > Se filmen

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
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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
Powered by Make Newsmail

