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Velgerhjelp: Dette vil partiene gjøre for kulturskolen
TRONDHEIM: Stortingsvalget 2017 er av stor betydning også for framtidas
norske kulturskole. Derfor har Norsk kulturskoleråd stilt essensielle
kulturskolespørsmål til representanter for de ni største partiene. Svarene deres
gir vi deg på kulturskoleradet.no. > Les mer

Kulturskoledagene: Programmene klare - påmelding mulig
TRONDHEIM: Da er programmene klare for Kulturskoledagene 2017-2018, og påmelding er
mulig til samtlige fem arrangement. "Samarbeid om elevens læring" er hovedoverskrift for
Kulturskoledagene 2017-2018. > Les mer

Nye sanger lagt til: Over 300
sanger på korarti.no

Nå kan spillelister opprettes
på Kor Arti’ digital

TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti’
digital blir stadig større og bedre. På
nettstedet korarti.no er nå 20 nye sanger
fra Kor Arti'-repertoaret digitalisert og
utlagt. > Les mer

TRONDHEIM: Gladnyhet til skoleansatte
som bruker læringsressursen Kor Arti’
digital: Nå kan det opprettes spillelister,
noe som er svært nyttig i
undervisningssammenheng. > Les mer

Forskningskonferansen:
Endelig program i dag
BAKKENTEIGEN: På Cutting Edge
Kulturskole kan du oppdatere deg
på forskning på – eller med klar
relevans til – kulturskole. Endelig
program presenteres i dag - snarlig
påmelding kan være lurt. > Les mer

Lisbeth Wathne Svinø ny
rådgiver i Region BTV
TØNSBERG: Lisbeth Wathne Svinø (bildet)
er tilbudt et vikariat som rådgiver i en 60
prosent-stilling i Norsk kulturskoleråd
region BTV (Buskerud, Telemark,
Vestfold). Hun har takket ja til tilbudet, og
begynner sitt rådgiverarbeid 1. september.
> Les mer

Ny bok: Fagveileder for
visuell kunst
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
lanserer en ny veiledningsbok, «Visuell
kunst i kulturskolen». Fagveilederen –
som kan bestilles på kulturskoleradet.no –
er skrevet primært for deg som underviser
i visuell kunst i kulturskolen. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Påmeldinga er i gang til
UMM 2017-2018
> Påmelding og mer info på umm.no

Medlemsdialog i KS med
kulturskole på agendaen:
- Gi ditt innspill!
OSLO: Kulturskolen er et sentralt punkt på
KS' pågående medlemsdialog "Kultur for
framtida". Norsk kulturskoleråd håper
mange innen kulturskolen benytter denne
muligheten til å gi viktige innspill.
> Les mer

Kor Arti' i konferansedrakt
RØROS: Det blir ingen Kor Arti'-turné
denne høsten. 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

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

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

Syng det!-kurs i høst - med
høy Kor Arti’-faktor
OSLO: Norsk kulturskoleråd har avslutta
kurstilbudet Kor Arti’, men for alle
pedagoger og andre som like de
samsangkursene, er det trolig godt nytt at
det i høst kommer et annet sangkurstilbud
– med høy Kor Arti’-faktor. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

309 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 309 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fem 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: "Elektrisk" på originalt vis i forestillinga "Skatt"
ARENDAL: Arendal kulturskole satte opp forestillinga "Skatt" sist
vår. Blant annet ble Marcus & Martinus-hiten "Elektrisk" framført
på uventa vis. > Se film på YouTube

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
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