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458 ungdommer nominert til drømmestipend
HAMAR: 458 unge kulturutøvere kan nå smile ekstra blidt og bredt, og stolt
konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2018. På nettstedet
drommestipendet.no kan du lese om hvem de er samt se og høre hva de gjør,
kan og drømmer om som kulturutøvere. > Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendjuryen 2018:
Bli kjent med medlemmene
HAMAR: 458 unge kulturutøvere er
nominert til Drømmestipendet, og juryen
som skal vurdere deres kandidatur er også
fulltallig. Se og les mer om hvem juryleder
Adam Douglas har med seg i årets jury.
> Les mer på drommestipendet.no

Lederkonferansen 2018: Program klart - påmelding mulig
OSLO: Programmet er klart til Lederkonferansen 2018, og påmeldinga er i gang. På
foredragssida fristes det blant annet med Morten Teien, Erik Peurell og Christian Winther
Farstad. Nytt av året er en paneldebatt med lærerstudenter og deres mulige framtidige
arbeidsgivere. Lederkonferansen 2018 arrangeres i Oslo 5. og 6. april. > Les mer

Kulturskole kan stemmes
fram til pris og 100 000 kr
OSLO: I forbindelse med
Spellemannsprisen 2018 er Bergen
kulturskole nominert til publikumsprisen
«Årets Takk!». Fram til fredag kl. 12 kan du
på nettet stemme på kulturskolen.
Les mer og stem på spellemann.no

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kronikk: Mátta Varjjaga prošeakta - kroneksempel på
kulturskolen som lokalt ressurssenter
KIRKENES: Gjennom joikeprosjektet «Mátta Varjjaga prošeakta» bygges en kultur med
respekt for tradisjon og forskjellighet: Slikt kan det fort bli godt oppvekstmiljø av. Prosjektet
er et kroneksempel på kulturskolen som lokalt ressurssenter for kultur. Det skriver Anders
Rønningen i en kronikk på kulturskoleradet.no. Rønningen er FoU-leder og rådgiver i Norsk
kulturskoleråd. > Les mer

Fortsatt ledige plasser på
konferansen =Vi
LARVIK: Det er fortsatt mulig å melde seg
på inkluderingskonferansen =Vi, som
arrangeres i Larvik 14. og 15. mars.
Arrangørene håper konferansen skal bidra
til å gjøre kulturskolen til en enda mer
inkluderende arena samt kunst og kultur til
et sterkere redskap for inkludering.
> Mer informasjon og påmelding her

Utlyser insentivmidler til
inkluderingsarbeid i
kulturskoleregi
TRONDHEIM: Kulturskoler som ønsker å
fokusere inkludering kan søke om
insentivmidler som Norsk kulturskoleråd
utlyser. I første runde vil 15 kulturskoler
kunne få 10 000 kroner hver for å komme
ut av startblokkene i sin satsing på
inkludering. > Les mer

Mads Berg i fokus – og Kor
Arti’ har mange av sangene
TRONDHEIM: I mars skal Mads Bergs
legendariske «Skolens sangbok» synges
fra A til Å landet rundt. Mange av sangene
i boka fins på læringsressursen Kor Arti’
digitals nettsted korartti.no.
> Les mer på korarti.no

Innkalling til landsstyremøte
i Norsk kulturskoleråd
GARDERMOEN: 14. juni arrangeres årets
landsstyremøte i Norsk kulturskoleråd.
Møtet er åpent også for publikum - men
plassen er begrensa. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

340 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 340 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: "POW" - Kulturskoleelever danser på Riksscenen
OSLO: Film fra danseforestillinga "POW" på Riksscenen - med
elever fra Oslo musikk- og kulturskole. > Se filmen

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