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Aksel Rykkvin Årets musiker i UMM 2016-2017
OSLO: 121 av Norges fremste, unge utøvere av klassisk musikk deltok sist helg
i den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2016-2017. Sangeren
Aksel Rykkvin (13) fra Oslo gjorde det best i søndagens superfinale og ble
kåret til Årets musiker. > Les mer og se bildereportasje

> Kunnskapsministeren til Lederkonferansen 2017

Kykeliky-programmet klart påmelding mulig
STJØRDAL: Programmet for konferansen
Kykeliky 2017 i Stjørdal 4. og 5. april er
klart og påmelding er nå mulig.
Påmeldingsfrist er 1. mars - og arrangøren
minner om at til Kykeliky 2016 var det
svært stor rift om deltakerplassene.
> Les mer

Fokus på kulturens rolle i et
inkluderende lokalsamfunn
STJØRDAL: Kulturkonferansen 2017 har
tittelen «Helt innafor», og fokuserer
kulturens rolle i arbeidet med å legge til
rette for gode, inkluderende lokalsamfunn.

> Les mer

Reviderte vedtekter utlagt
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
vedtekter ble revidert i 2016, og den
reviderte utgaven ble vedtatt av Norsk
kulturskoleråds landsmøte 2016. Nå er de
reviderte vedtektene utlagt på
kulturskoleradet.no.
> Her er Norsk kulturskoleråds vedtekter

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Sesong for ski & "Skiræpp"
TRONDHEIM: Skisesongen er godt i gang,
og ofte passer det perfekt med ski og
sang. Snart er det både ski-NM og ski-VM,
og på læringsressursen korarti.no finner
du nå «SkiRæpp» fra Kor Arti’ volum 20.
> Les mer

Påmelding fortsatt mulig til
Kulturskoledagene Øst 2017

Ledig stilling i Norsk
kulturskoleråd Rogaland
SANDNES: Norsk kulturskoleråd Rogaland
har ledig en fast stilling som rådgiver i 40
prosent fra 1. april 2017. Søknadsfrist: 10.
februar 2017. > Se utlysningen

Trommefestival i Bergen

LARVIK: I neste uke, 31. januar - 1. februar,
arrangeres siste utgave av Kulturskoledagene dette skoleåret, i Larvik.
Deltakerne har godt faglig påfyll i vente.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

BERGEN: Slagverklærere og -elever i
kulturskolen kan ha noe å hente på årets
nasjonale trommefestival som arrangeres i
Bergen 29. januar. Arrangementet er også
tilgjengelig via strømming på internett.
> Les mer

Drømmestipendet løftet

Drømmestipendjuryens

Vildes
forfatterdrøm
BERGEN/KARMØY:
Vilde Heldal Vikse (20)
har lenge ønske å bli forfatter. Tildelingen
av Drømmestipendet forsterket ønsket. >
Les mer

medlemmer
presenteres
OSLO: Anne Guri Frøystein
(bildet) og de
øvrige medlemmene i drømmestipendjuryen 2017 presenteres fortløpende på
drommestipendet.no. > Les mer

> Se drømmestipendjuryleder Joners videoappell

Invitasjon til ny runde i
Nordea-prosjektet KUL-TUR
OSLO: Norsk kulturskoleråds
medlemskommuner inviteres til deltakelse
i utviklingsprosjekt Nordea-prosjektet
KUL-TUR. Påmeldingsfrist: 3. februar.
> Les mer

Kulturskolekalenderen 2017
kan bestilles
TRONDHEIM: Fortsatt er denne fine og
nyttige kunstkalenderen mulig å få kjøpt.
> Les mer - bestill her

Kulturskoleguiden
- finn rett skole
TRONDHEIM: I oversikten
Kulturskoleguiden på
kulturskoleradet.no finner
du enkelt oppdatert
informasjon om landets
kulturskoler. Ser du noe i
guiden som bør endres, er
det enkelt å varsle om dette
på samme side. > Les mer

> 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!
Nyhetsbrevet fra Norsk

kulturskoleråd er gratis
for alle som vil ha.
Alt som må gjøres er å
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Se musikkvideoen til "Skiræpp"
OSLO: På læringsressursen korarti.no finner du nå "SkiRæpp"
fra Kor Arti' volum 20 (se sak om dette lengre oppe i
nyhetsbrevet). Her er en musikkvideo med sangen. > Se film
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