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Kulturskoleloven 20 år: Hurrarop og nye
ønsker om politisk satsing i ny tekstsamling
TRONDHEIM: I juni er det 20 år siden Stortinget vedtok «kulturskoleloven». Det
markeres på flere måter. Også i en kommende tekstsamling med både hurrarop
for dagens lov og nye ønsker og krav til landets politikere og politiske partier –
fra tjue kulturskoleledere med klare meninger. > Les mer

> 33 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Lederkonferansen
2017 starter i dag
OSLO: Lederkonferansen
2017 åpner om få timer.
Statssekretær Magnus
Thue, hopplandslagstrener
Andreas Stöckl, professor
Halvor Inge Bjørnsrud,
Kulturtanken-direktør Lin
Marie Holvik samt Erling
Lien Barlindhaug og
Marlen Faannessen fra KS
er blant bidragsyterne.
Dessuten skal prisen Årets
kulturskolekommune
utdeles. > Les mer

Hvem kåres til Årets
kulturskolekommune 2017?
OSLO: I dag utdeles prisen Årets

kulturskolekommune 2017. Det er 17. gang
denne gjeve prisen utdeles. Hvem får den?
> Sjekk forsida av kulturskoleradet.no
kl. 12.00 - da er nyheten ute

> Jubileumskonkurranse og mer om lovjubileet
Seks kommuner klare for
Nordea-prosjektet KUL-TUR
OSLO: Seks av Norsk kulturskoleråds
medlemskommuner er med når det i høst
er klart for en ny runde av Nordeaprosjektet KUL-TUR - et kulturskoleutviklingsprosjekt med fokus på
produksjon og formidling. > Les mer

Tilbyr kurs for å styrke faget
skapende skriving

Kulturskoledagene 20172018: Steder og datoer klare

OSLO: Norsk kulturskoleråd ønsker 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

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

> Veslefrikkprisen utdeles til komponerende barn

Snarvei-knapp fra mobil og
nettbrett til korarti.no
TRONDHEIM: Hver fjerde pålogging til
læringsressursen Kor Arti’ digital skjer via
mobiltelefon og nettbrett, men ikke alle
brukerne vet at det fins en snarveiknapp
som gjør veien til korarti.no kortere og
kjappere. > Les mer på korarti.no

Nordisk konferanse i Oslo:
Se program - merk datoene
OSLO: Det nordiske musikk- og
kulturskolesamarbeidet videreutvikles og

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

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: Glimt fra Kulturuka 2017 i Røyken
MIDTBYGDA: Elever ved Røyken kulturskoles fordypningsprogram
opptrådte under Kulturuka 2017 i mars. > Se film på YouTube
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drommestipendet.no

iris.skul.no

korarti.no
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Facebook
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