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Gyllen mulighet for unge trompetister:
Mentorhjelp fra Tine Thing Helseth
OSLO: Kommende høst vil et utvalg unge trompetister få en unik mulighet
gjennom «Talent møter mentor»-programmet Reisen til Desembertoner 2018
med Tine Thing Helseth. Det blir en høst med samlinger sammen med og
oppfølging av den internasjonale trompetstjernen. Og for én eller flere av de
unge musikerne vil det hele munne ut på storslagent vis, i en opptreden på den
tv-sendte førjulskonserten Nordea arrangerer i desember. Dette er mulig på
grunn av samarbeidet Norsk kulturskoleråd og Nordea har. > Les mer

Kulturskoledagene: Tromsø
først ut i høst - programmet
klart og påmeldinga i gang
TROMSØ: I skoleåret 2018-2019 blir det
seks utgaver av Kulturskoledagene.
Sesongen åpner i Tromsø allerede 21. - 22.
august. Datoer, steder og hovedtema er
klare for alle arrangement. > Les mer

Kulturskolelærer
er verdens første
suzukilærer på
trombone

SLEPENDEN: Den erfarne
kulturskolelæreren Astrid
Marie Nøkleby (bildet) har
blitt verdens første lærer
på trombone innen
suzukimetodikk.
> Les mer

NTNU og Telemarksforskning skal
utvikle kunnskapsgrunnlag for
kulturskolemelding
OSLO: Utdanningsdirektoratet bereder grunnen for den
kommende kulturskolemeldinga, og har nå gitt et sentralt
forskningsoppdrag til NTNU og Telemarksforskning. To
millioner kroner er tenkt brukt til et forskningsprosjekt som
skal gi et kunnskapsgrunnlag for meldinga. Oppdraget skal
være fullført i juni 2019. > Les mer

> 57 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Drømmestipendutdelinger
landet rundt i høyt tempo
TRONDHEIM: Store smil, mye glede og
jubel. I blant tårer av pur glede og
takknemlighet. Sånn er det gjerne når
drømmestipend utdeles. Også da tre
ungdommer fikk overrakt stipend i
Trondheim. Følg Drømmestipendet på
Facebook, og få mange gledesglimt fra
utdelingene av Drømmestipendet 2018.
> Mer om utdelinga i Trondheim på trd.by

Johanne får Drømmetreff
med forbildet Tine
PORSGRUNN: Johanne Dahl Hanssen (14)
fra Porsgrunn har hatt begivenhetsrike
dager i det siste. Først sto hun konfirmant,
så fikk hun overrakt Drømmestipend 2018.
Og ikke nok med det, samme kveld fikk
hun et Drømmetreff i gave: Johanne får
møte et stort forbilde - Tine Thing Helseth.
> Les mer på drommestipendet.no

Sakspapirene til Norsk kulturskoleråds
landsstyremøte 2018 er klare og utlagt
GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd arrangerer landsstyremøte på
Gardermoen 14. - 15. juni 2018. Nå er sakspapirene klare, og
tilgjengelig for alle på kulturskoleradet.no. > Sakspapirene fins her

Ny veiledningsrunde utlyses
15. juni - Søkerne må ha
politisk vedtatt rammeplan
TRONDHEIM: I juni utlyser Norsk
kulturskoleråd en ny runde med veiledning
retta mot nye kulturskoleeiere og
kulturskoler som ønsker utvikling i
kulturskolen. Ett krav som må oppfylles
for å kunne få veiledning, er at den nyeste
rammeplanen for kulturskolen er politisk

vedtatt. > Les mer

Ny treårig avtale med TONO
- til kulturskolenes beste
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og
TONO har inngått en ny avtale som gjør
konsertarrangement både billigere og
enklere å gjennomføre for nesten alle
landets kommunale kulturskoler. Den nye
avtalen gjelder til og med 2020. > 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: "Jungelboken" - slik de gjør den i Nes
ÅRNES: Her finner du smakebiter fra Nes kulturskoles
oppsetning av "Jungelboken". > 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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