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Sammen om nasjonal inkluderingskonferanse
LARVIK: Norsk kulturskoleråd, Fargespill og Larvik kommune forener krefter
for å styrke kulturskolen som inkluderende arena samt å gjøre kunst og kultur
til et sterkere redskap for inkludering. Sammen byr de opp til en ny nasjonal
konferanse om inkludering - i Larvik i mars 2018. > Les mer

Statsbudsjettet 2018: Sjekk
regjeringas satsing på
kulturskoleutvikling her - kl.
11.00
OSLO: I år ble kulturskolen og Norsk
kulturskoleråd tilgodesett med 22,6
millioner kroner over statsbudsjettet. I dag
får vi vite om regjeringa ønsker å prioritere
kulturskoleutvikling sterkere neste år.

> Les nyhetssak på kulturskoleradet.no
her - legges ut innen kl. 11.00

Nasjonalt produsentnettverk

IRISforsk-antologi lansert kan lastes ned gratis

i Oslo i februar 2018

OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2018 arrangeres i Oslo
6. – 7. februar. Norsk barnebokinstitutt blir
konferansens hovedarena. > Les mer

OSLO: Forskningsprosjektet IRISforsk har
munnet ut i antologien "Forskning og
utvikling i kulturskolefeltet. Den doble
regnbuen". Antologien kan lastes ned
gratis på forlagets nettsted. > Les mer

Kulturskoledagene: Fristene
for påmelding nærmer seg
TRONDHEIM: Skoleårets fem utgaver av
Kulturskoledagene nærmer seg i tid, og
påmeldingsfristene er enda nærmere.
Første frist, for Kulturskoledagene i Molde
er 18. oktober. "Samarbeid om elevens
læring" er hovedoverskrift for
Kulturskoledagene 2017-2018. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kor Arti'-konferansen:
Programmet er klart
RØROS: Programmet er klart og
påmelding er mulig til tidenes første Kor
Arti'-konferanse. På konferansen 5. og 6.
desember får de faste Kor Arti’kursholderne flere nye medspillere. Blant
annet Nora Kulset (bildet t.h.). > Les mer

Kor Arti’-sanger til både FNdagen og TV-aksjonen
TRONDHEIM: Oktober byr på både FNdagen og årets TV-aksjon på NRK. Kor
Arti’ digital byr lærere og elever på
passende sanger til bruk ved begge
anledninger. > Les mer på korarti.no

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2018

Ny bok: Fagveileder for
visuell kunst

TRONDHEIM: Juryen for neste års
kulturskolekalenderen håper på mange
gode bidrag fra landets kulturskoler, og
oppfordrer kulturskolelærere å kartlegge
og dokumentere elevarbeider som kan
være aktuelle bidrag i den populære
kalenderen. > Les mer

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

> Presentasjoner fra nordisk konferanse
Forskningskonferanse
i Vestfold neste uke

BAKKENTEIGEN: På Cutting
Edge Kulturskole kan du
oppdatere deg på forskning på –
eller med klar relevans til –
kulturskole. > Les mer

MusTek 2018: 8. - 9. februar
KOLBOTN: For tredje gang arrangeres
MusTek, og sted og tid er bestemt.
MusTek 2018 arrangeres på Kolbotn 8. og
9. februar 2018. > Se flyer - 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: Ung Opera på Jæren
VARHAUG: Ung opera er talentutviklingsprogrammet for unge
klassiske sangere ved Hå kulturskole. Sangelevene får ekstra
oppfølging og undervisning og utvikler sangferdigheter på et
høyere nivå. > 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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