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"Kultur for framtida": Ny medlemsdialog i KS
med kulturskolen på agendaen
OSLO: KS kjører denne uka i gang en medlemsdialog med kommunene og
fylkeskommunene. Dette er ett av innsatsområdene i Oppspill, prosjektet KS og
Norsk kulturskoleråd samarbeider om. «Kultur for framtida» er
medlemsdialogens tittel, og kulturskolen er et sentralt punkt på dialogens
agenda. > Les mer

Nordisk konferanse i Oslo:
Se program - merk datoene
OSLO: Det nordiske musikk- og
kulturskolesamarbeidet videreutvikles og
forsterkes når det 25. og 26. september
arrangeres en nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse i Oslo.
Programmets hovedoverskrifter er klare,
påmelding starter siste uke i april.
> Les mer

Kulturskoleloven 20 år: Hvem lager de beste jubileumsinnslagene? Premier til de beste kulturskolene!
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd håper alle landets kulturskoler vil være med og feire at
det i år er 20 år siden Stortinget vedtok «Kulturskoleloven». Nå utlyser kulturskolerådet en
jubileumskonkurranse, med premier til de beste jubileumsinnslagene - laget og/eller framført
av kulturskoleelever. > Les mer

Kulturskoledagene 20172018: Steder og datoer klare
TRONDHEIM: Også i skoleåret 2017-2018
blir det flere regionale utgaver av
Kulturskoledagene. I alt fem arrangement,
og arrangøren Norsk kulturskoleråd har nå
datoene og arrangementstedene klare.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Drømmestipendet 2017:
Fagjuryene har sagt sitt drømjuryen sier snart sitt
TRYSIL: Denne uka har fagjuryene vurdert
samtlige av de 345 nominasjonene til
Drømmestipendet 2017. Et krevende
arbeid, som følges opp ved at drømjuryen i
neste uke sier sitt om de nominertes
drømmer. I mai og juni får vi vite hvem
som får drømmestipende i år. > Les mer

Kanontilbud fra Kor Arti’
TRONDHEIM: Nå blir det lett å synge
sanger i kanon på læringsressursen Kor
Arti’ digital.

Lederkonferansen 2017:
Se program - påmelding nå
OSLO: Torbjørn Røe Isaksen og Alexander
Stöckl topper konferanselaget når
Lederkonferansen 2017 arrangeres 20. 21. april. Sjekk ut hele laget og
programmet - påmelding er også mulig. >
Les mer

Norsk kulturskoleråd kan glede alle
sangglade lærere og elever som bruker
nettstedet korarti.no med at sangavspilleren
er videreutviklet slik at den kan spille av to
forskjellige tekster i samme tekstmodus.
> Les mer

Følger opp konferanse om
kunstopplæring med
seminar
OSLO: «Hvordan styrke de praktiskestetiske fagene på kort og lang sikt» er
tema på et kunstfaglig seminar i regi av
Musikk i Skolen og Norsk kulturskoleråd
region øst. > Les mer

Ny kulturmelding kommer innspillskonferanse 3. mai
OSLO: For første gang på 14 år skal
regjeringen lage en kulturmelding.
Kulturminister Linda Hofstad Helleland
(bildet) og Kulturdepartementet inviterer til
innspillskonferanse allerede 3. mai.
> Les mer

UMM 2017-2018:
Hva skjer når
TRONDHEIM: En ny UMM-sesong er ikke
langt unna. I begynnelsen av mai åpner
påmeldinga til UMM 2017-2018. I år er
dette disiplinene: Messingblås, piano,
slagverk, treblås og kammermusikk > Les
mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

265 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Kulturskolekalenderen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 265 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Kulturskolekalenderen 2017
kan bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!

Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis å
motta. Alt du må gjøre er
å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Unge talenter 2017 i Kristiansund
KRISTIANSUND: Kortfilm med utdrag fra elevkonsert ved
Kristiansund kulturskole under Operafestukene 2017. > Se film
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