
KONFERANSE

RØROS HOTELL 5. – 6. DESEMBER 2017
med Ingrid Almås, Bård Hestnes, Marianne Tovsrud Knutsen, 

Morten Huuse, Tor Egil Skaar, Ragnhild Skille

Norsk kulturskoleråd har samlet mange tusen kultur- og grunnskoleansatte 
gjennom landsdekkende Kor Arti’- kurs i 25 år. Nå arrangerer vi kun èn stor 

«Kor Arti’-konferanse» – og her får du oppleve:

• Kor Arti’ med alle for alle – i tradisjonell Kor Arti’ stil 😊

• Jakten på virkeligheten – gode ambassadører som deler av sine erfaringer. 
• Kor Arti’ som digitalt læringsverktøy for alle elever.
• Kor Arti’ i tett samspill med kulturskolen som ressurs i lokalmiljøet.

• Kreative verksteder for kompetanseheving
• Sang og inkludering – sang og samtale om det å bruke sangen aktivt for inkludering 

der språkutvikling, identitetsskaping og et varmt fellesskap har fokus.
• Folkemusikk og samspill i Kor Arti’ – råtøffe arrangement med utgangspunkt i  sanger 

som ligger på Kor Arti’s digitale plattform. Tar du med instrumentet ditt kanskje?
• Start og stopp – Hjelp! Hvordan starte og avslutte sangen på likt?
 Gode og nyttige tips om hvordan du selv kan lede dine elever når du kommer hjem.
• Kor og mic – hvordan bruke «teknikken» for å styrke uttrykket og gi det hele et 

 skikkelig løft – en boost!

• Musikalske forspill, mellomspill og etterspill! Tradisjonen tro! 

Konferansen henvender seg i utgangspunktet til lærere og ansatte i grunnskole,  kulturskole, 
barnehage, videregående skole og høyere utdanning – men vi vet at mange andre 
 yrkesgrupper også kan se dette som en god anledning til å hente ideer til eget personale – 
for trivsel og godt miljø! 

Konferansepris: 2 200.- inkl. helpensjon og overnatting i enkeltrom. 
Påmeldingsfrist 1. november. 
Til påmelding og detaljert program, inkl. kursholdere og foredragsholdere for verksteder 
og «virkeligheten», se kulturskoleradet.no 

korarti.no – over 300 sanger! 
Lag dine egne spillelister! 

På Røros finner vi den rette stemningen – her er det 
hvit snø, blåtime og vi skal synge hjertene varme og 
røde – fra lunsj til lunsj! Vel møtt! 
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