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Kulturskolen får egen stortingsmelding
OSLO: Stortingspolitiker Anders Tyvand (bildet) og tre andre
stortingspolitikere i Kristelig Folkeparti fikk tirsdag flertallet på Stortinget med
seg: Det skal lages en egen stortingsmelding om kulturskolen. > Les mer

Norsk kulturskoleråd satser offensivt på inkludering
TRONDHEIM: Med «Kulturskole for alle» som visjon er det naturlig at Norsk kulturskoleråd
har inkludering høyt på agendaen. Nå skal kulturskolerådet gå enda mer offensivt til verks

for å bidra til at kulturskolen blir et reelt og godt tilbud for mange flere. > Les mer

Fagplanen for sirkus godkjent, utgitt og nedlastbar
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds landsstyre har godkjent den utarbeidete fagplanen for
sirkus som en del av rammeplan for kulturskolen. Fagplanen kan du lese og laste ned i
rammeplanseksjonen på kulturskoleradet.no. > Les mer

Høysesong for
utdelinger
TRONDHEIM: Det er
høysesong for utdeling
av Drømmestipendet
2017. I løpet av de siste
dagene av skoleåret skal
mange unge
kulturskoleutøvere landet
rundt få oppleve samme
glede som tre
trondheimsjenter nylig
fikk. > Les mer

> Se bildegalleri fra lovjubileumsmarkering i Oslo
Skarpskodde
ledere med
klare kulturskolemeldinger
> Les mer

> Alt om kulturskolelovsjubileet finner du her

Kor Arti' i konferansedrakt

UKM-festivalen i vesterled

RØROS: Det blir ingen Kor Arti'-turné

SANDNES: Mange kulturskoleelever er om

kommende høst. I stedet blir det Kor Arti' i
konferansedrakt på Røros 5. og 6.
desember. Konferansen vil inneholde både
kjente og nye Kor Arti'-element.
> Les mer

bord når UKM-festivalen 2017 legger til kai
i Sandnes 21. juni. Fra Rogaland meldes
det at de lokale arrangørene ønsker å
skape en annerledes UKM-festival.
> Les mer

Påmeldinga er i gang til
UMM 2017-2018
> Påmelding og mer info på umm.no

> Utdanningstilbud: Musikkbasert miljøbehandling

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

> 35 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

Rammeplan for kulturskolen
presentert i Estland
LAULASMAA: Den norske rammeplanen
for kulturskolen vekker interesse også
andre steder i verden.
Denne uka presenterte rådgiver Lars Emil
Johannesen (t.h. på bildet) fra Norsk
kulturskoleråd både planen og den norske
kulturskolemodellen på årsmøtet til Estlands

musikkskoleunion. Foto: Silja Aavik

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: Dansens dager 2017 i Hammerfest
HAMMERFEST: Se video fra da Hammerfest kulturskole,
DanseFestival Barents, Stellaris DansTeater og Dansearena nord
sammen feira Dansens Dager 2017. > Se film på Vimeo

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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