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Kulturskoleloven
på plakat - viktig,
lekker, tidløs og
gratis for alle
TRONDHEIM: I anledning
kulturskolelovjubileet har
Norsk kulturskoleråd
produsert en lekker, tidløs
Kulturskolelovplakat som
alle fritt kan laste ned og
skrive ut.
Kulturskolerådet håper
plakaten vil pryde mange
kulturskolevegger - gjerne i
glass og ramme, og i stort
format. Den kan også brukes i
forbindelse med arrangement
der lovjubileet markeres.
> Les mer

> Jubileumskonkurranse og mer om lovjubileet
Vil styrke faget skapende
skriving – tilbyr oppstartsog lærerkurs
OSLO: Som ledd i arbeidet med ny
rammeplan for kulturskolen ønsker Norsk
kulturskoleråd å bidra til at skapende
skriving blir et fag i flere kulturskoler.
Neste skoleår tilbyr kulturskolerådet i
samarbeid med Norsk barnebokinstitutt et
gratis oppstarts- og lærerkurs innen faget.
> Les mer

Lederkonferansen
2017: 6. april er
påmeldingsfrist
OSLO: Kunnskapsminister
Røe Isaksen må utenlands
på enda viktigere oppdrag,

men statssekretær Magnus
Thue kommer til
Lederkonferansen, for å
holde innlegg samt utdele
pris til Årets
kulturskolekommune 2017.
Konferansen arrangeres
20.-21. april. > Les mer

Sandal med i
fagråd for
Kulturtanken
OSLO: Nils R. Sandal
(bildet), styreleder i Norsk
kulturskoleråd, er
oppnevnt som medlem i
fagrådet for Kulturtanken
– Den kulturelle
skolesekken.
> Les mer

> 37 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kykeliky 2017 gjennomført
STJØRDAL: Konferansen Kykeliky 2017 er
arrangert på Hell i Nord-Trøndelag.
Todagerskonferansen samla igjen mange
som arbeider med kunst og kultur for
aldersgruppa fra null til åtte år, eller på
annet vis er engasjert i å gi også de yngste
blant oss gode kulturtilbud.
> Les mer - se bilder

Snart 17. mai – Kor Arti’ byr
på musikalsk assistanse
TRONDHEIM: Ved mange norske skoler er
en godt i gang med å planlegge årets
feiring av grunnlovsdagen.
Læringsressursen Kor Arti’ digital har
nyttig musikalsk hjelp å by på i forkant av
17. mai.
> 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 i Molde, Sola/Stavanger, Stjørdal, Hamar,
Kristiansand. Arrangøren Norsk
kulturskoleråd har også datoene klare.
> Les mer

Ny medlemsdialog i KS med
kulturskolen på agendaen
OSLO: KS har startet en ny medlemsdialog
med kommunene og fylkeskommunene.
«Kultur for framtida» er medlemsdialogens
tittel, og kulturskolen er et sentralt punkt
på dialogens agenda.
> Les mer

Kulturskoleloven 20 år:
Hvem lager de beste
jubileumsinnslagene?
TRONDHEIM: «Kulturskoleloven» fyller 20
år og Norsk kulturskoleråd har utlyst en
jubileumskonkurranse, med premier til de
beste jubileumsinnslagene - laget og/eller
framført av kulturskoleelever. > 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

> 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: - Bli kjent med de drømmestipendnominerte
TØRVIKBYGD: Øyvind Nyborg fra Kvam i Hordaland er en av
årets 345 drømmestipendnominerte. På drommestipendet.no kan
du bli kjent med samtlige. > Se film med Øyvind
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