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Kulturskoleloven 20 år: Stor markering foran
Stortinget - med kultur og politisk debatt
OSLO: På tydelig vis ble kulturskolelovens 20-årsjubileum markert foran
Stortinget onsdag 31. mai. På scenen i det 30 minutters innholdsmettede
programmet var flere flotte kulturinnslag fra unge kulturutøvere samt en kjapp,
fyndig kulturdebatt med tre stortingspolitikere.
Fikk du ikke med deg forestillinga verken som publikummer på Eidsvolls plass eller
via direktestrømming på kulturskoleradet.no, kan du fortsatt se det hele via nettet. Se
filmlenke lengre nede i nyhetsbrevet. > Les mer og se flere bilder fra markeringa

Kulturskoleloven 20 år: Skarpskodde
ledere med klare kulturskolemeldinger
TRONDHEIM: Kulturskolen må integreres i grunnskolen. Et
kulturskoleløft behøves - med styrking av kulturskolens
sosiale profil. Gjenopprett kulturskoletimen. Det behøves
en kulturskolelov som definerer innhold og omfang.
Ønskelig med flere kulturskoleforsøk med ulike
driftsformer.
Disse ønskene og kravene - og mange flere - fra meget erfarne
kulturskoleledere fins i heftet "Hurra for loven vår! ... men mer
behøves, kjære politiker!". Heftet er nå tilgjengelig på nettstedet
kulturskoleradet.no. > Les mer

Kulturskoleloven 20 år:
Lovens viktigste forkjemper
TRONDHEIM: Det hadde ikke vært noe 20årsjubileum for kulturskoleloven i år uten

Wilhelm Dahls innsats som ekstremt aktiv
lobbyist på midten av 90-tallet, mens han
var direktør i Norsk kulturskoleråd.
> Les mer

> Alt om kulturskolelovsjubileet finner du her
Kor Arti' - nå i
konferansedrakt
RØROS: Kor Arti' kan
ikke oppleves som
turnerende kurs
kommende skoleår. Men i
stedet blir det Kor Arti' i
konferansedrakt.
Det skjer på Røros 5. og 6.
desember 2017. Denne
todagerskonferansen vil
inneholde både velkjente
og nye Kor Arti'-element.
> Les mer

Kulturskoledagene 2017-2018: Fokus på samarbeidet om
elevenes læring - hovedforedragsholdere klare
TRONDHEIM: Samarbeidet om elevenes læring er hovedoverskrift for Kulturskoledagene
2017-2018. Dette viktige temaet skal belyses gjennom plenum- og gruppeforedrag,
verkstedkurs og gruppediskusjoner. > Les mer

Lederdager i nord - ny
konferanse på seks steder
SORTLAND: Med konferansedagkonseptet Lederdager i nord 2017 håper
Norsk kulturskoleråd å nå fram til riktig
mange nordnorske kommuner med en
dose rammeplanrelatert
kulturskoleutvikling kommende høst.
> Les mer

UMM 2017-2018: Påmeldingen i gang til høstens mesterskap
TRONDHEIM: Vil du være med i Ungdommens musikkmesterskap 2017-2018, kan du nå
melde deg på til ett av høsten regionale mesterskap. > Les mer

Klart for tidenes første
landsstyremøte i Norsk
kulturskoleråd
TRONDHEIM: 6. juni skrives historie i
Norsk kulturskoleråd: Da åpner tidenes
første landsstyremøte i organisasjonen.
Sakskartet er klart for det to dager lange
møtet i Trondheim. > Les mer

> 38 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Fortsatt noen ledige plasser
til Nordisk konferanse 2017
OSLO: Nordisk kulturskolesamarbeidet
videreutvikles og forsterkes ytterligere når
det i september arrangeres en ny nordisk
musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

Drømmestipendmottakerne får mye
oppmerksomhet landet rundt
BIRKETVEIT: Mai og juni er tida for utdeling av
Drømmestipendet 2017. Mange unge kulturutøvere får i
disse dager mye verdifull oppmerksomhet samt 10.000
kroner. Som Thea Johannessen (bildet) fra Iveland i AustAgder.
> Følg Drømmestipendet på Facebook og
drommestipendet.no

Ungdomsmusikkfestival i
Nederland i 2018
SNEEK: 8. - 11. mai 2018 arrangeres
Europeisk ungdomsmusikkfestival 2018 i
Nederland. Arrangøren håper på 7.000
unge musikere - gjerne også mange
norske kulturskoleelever - og har allerede
åpnet for registrering. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

289 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 289 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"Mangfold og
fordypning" 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: Her ser du forestillinga foran Stortinget i opptak
OSLO: Kulturskolelovens 20-årsjubileum ble markert på Eidsvolls
plass i går. UKM Media bisto Norsk kulturskoleråd med å strømme
hele forestillinga, som du kan se i opptak. Se opptak her

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no
Følg oss på
Facebook

umm.no
Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
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