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Fagplanen i sirkus ut på høring i neste uke
TRONDHEIM: Neste uke skal utkastet til fagplan for sirkus ut på høring. Dette er
den sjette fagplanen som lages i regi av Norsk kulturskoleråd, som også har
satt sammen gruppa som har laget fagplanutkastet. > Les mer

Rammeplanen
på nynorsk er
klar
TRONDHEIM:
Rammeplanen for
kulturskolen er oversatt
til nynorsk, og nedlastbar
på kulturskoleradet.no.
Oversettelsen er gjort av
professor Torlaug
Løkensgard Hoel (bildet).
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Invitasjon til Nordea-
prosjektet KUL-TUR
OSLO: Norsk kulturskoleråd inviterer - i
samarbeid med Nordea Norge - alle
medlemskommuner til deltakelse i et
utviklingsprosjekt med fokus på
produksjon og formidling. > Les mer

UMM: Snart klart
for årets åtte
spennende
regionale

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/fagplan-i-sirkus-ut-pa-horing-neste-uke
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/rammeplanen-pa-nynorsk-er-klar
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/invitasjon-til-nordea-prosjektet-kul-tur
https://youtu.be/mqfq4YzZLcg
http://www.kulturskoleradet.no


mesterskap
BERGEN: Lørdag 19.
november stiller Antares
Saxofonkvartett (bildet) i
det regionale
Ungdommens
musikkmesterskap 2016-
2017 i Bergen.

Samme dag og helg stiller totalt 235 soloutøvere og 45
ensembler i de totalt åtte regionmesterskapene landet rundt.
> Mer om UMM på umm.no

Ingenting ekstra til
kulturskolen - del I
OSLO: Grunnskole, barnehage og
kontantstøtte er satsingsområder i
Kristelig Folkepartis alternative
statsbudsjett for 2017. Kulturskolen er
ikke tilgodesett med noe ekstra. > Les mer

Ingenting ekstra til
kulturskolen - del II
OSLO: I likhet med KrF: Venstre fant ikke
rom for mer statlig støtte til kulturskole-
utvikling i sitt statsbudsjettforslag for
2017. Hos Venstre er klimagassredusering
i hovedfokus. > Les mer

Kulturskoledagene: Molde nå, Stjørdal snart, Larvik på nyåret
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene.

I Førde og Tromsø er Kulturskoledagene allerede gjennomført med gode tilbakemeldinger fra
deltakerne. I dag og i morgen arrangeres Kulturskoledagene Midt i Molde. Påmelding er mulig til
Kulturskoledagene Midt i Stjørdal 24. og 25. november. Senere i høst åpner påmeldinga til
Kulturskoledagene Øst i Larvik, som arrangeres 31. januar og 1. februar 2017. > Les mer

Forum som gir deg svar på
rammeplanspørsmål
TRONDHEIM: Rammeplanen for
kulturskolen - og arbeid med denne - er på
agendaen til mange kulturskoleledere og -
lærere. Likeså for representanter for
skoleeier innen både politisk og
administrativ sektor. Og alle kan gå til
Rammeplanseksjonens forum for å spørre

http://umm.no/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/oktober/ingenting-ekstra-fra-krf-til-kulturskolen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/ingenting-ekstra-fra-venstre-til-kulturskolen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-2016-2017-pameldinga-i-gang/


og diskutere. > Les mer - besøk forumene

> Forsinka idébok kommer våren 2017

Forsvarets musikkorps
består - men hva blir de
økonomiske rammene?
OSLO: Forsvarets musikkorps består.
Arbeiderpartiet og regjeringspartiene er
enige, og resultatet gjør både
forsvarsmusikere og forsvarsmusikk-
tilhengere glade. Men først etter
Stortingets budsjettforhandling vet en
hvordan de økonomiske rammene blir.
> Les mer

- Rammeplanen setter
kulturskoleutvikling og
kvalitet på dagsordenen
KONGSBERG: Rammeplanen for
kulturskolen setter kulturskoleutvikling og
kvalitet på dagsordenen. Planen er et
veldig nødvendig, felles rammeverk. Det
sier kultur- og velferdssjef Heidi
Hesselberg Løken i en film Norsk
kulturskoleråd har laget med henne.
> Les mer - se filmen

> Kor Arti' digital oppusset - nå med over 230 sanger

Siste Kor Arti'-turné i gang
TRONDHEIM: Kor Arti'-kurs tilbys i høst i
14 byer. Cd og hefte er produsert til Kor
Arti' volum 20. Og fortsatt fins det ledige
plasser på kursene. > Les mer

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering
RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016. > Les mer

> TrondheimSolistene med på årets Kor Arti'-cd

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/forum-som-gir-deg-svar-pa-rammeplansporsmal
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/forsinka-idbok-kommer-varen-2017
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/forsvarets-musikkorps-bestar
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/rammeplanen-setter-kulturskoleutvikling-og-kvalitet-pa-dagsordenen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kad-oppusset2/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-20-kursmeny/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-20-jubileumsmarkering/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2016/november/trondheimsolistene-med-pa-arets-kor-arti-cd


Påmeldinga til
Nasjonalt
produsent-
nettverk 2017

OSLO: Nasjonalt
produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017
arrangeres i Oslo i januar.
> Les mer

Ordkunst-
fagdager i Grue
KIRKENÆR: Under
Litteraturfestivalen i Grue
arrangeres det 17. - 18.
november fagdager i
skapende skriving. Dette
tilbudet er i regi av Norsk
kulturskoleråd. > Les mer

Skal spille i
Kølnerdomen
KØLN: Førstkommende
lørdag skal drømmetreff-
vinner og drømme-
stipendmottaker Henrik
Mathias Bechstrøm
(bildet) opptre og spille i
Kølnerdomen. > Les mer

Rammeplanen på nett og som hefte
TRONDHEIM: Kulturskolens nye rammeplan er les- og nedlastbar -
og bestillbar som hefte på bokmål - i rammeplanseksjonen på
kulturskoleradet.no. > Les og last ned rammeplanen

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.

> Til bestilling

Kor Arti' digital -
større og bedre
Nå fins over 230 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.

> Til korarti.no

Idé- og veilednings-
bøker kan bestilles
Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker. 

> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk.

> Bli abonnent:
Bruk skjema på

hovedsida av
kulturskoleradet.no

Film: Marimbaorkester fra Kvinnherad
HUSNES: Under ledelse av lærer Mauricio Weimar spiller
kulturskoleorkesteret Mhodzi Marimba fra Kvinnherad zimbabwisk
og sørafrikansk folkemusikk. > Se filmen

http://kulturskoleradet.no/nyheter/produsentnettverks-konferansen-pameldinga-i-gang/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/ordkunst-underveis-fagdager-i-skapende-skriving/
http://www.drommestipendet.no/newsDetailed.sp?id=229
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://kulturskoleradet.no/
https://youtu.be/mqfq4YzZLcg


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

drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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