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KULTURSKOLENYTT region øst 2 – 2017

Nytt styre i region øst 
På årsmøtet i region Øst ble det valgt nytt styre i regionen. Det nye styret består av: 
Henrik Eurenius, leder, Kari Pahle, nestleder, Styremedlemmer: Kjersti Sandvik, Eli Engstad Risa, 
Sigbjørn Solheim, Anine Skou, Gro Malones, Vara: Ole Thomas Evensen, Birgitte Magnus. 

Se hjemmesiden til region øst for mer info 

Årsmøte, ekstraordinært årsmøte - underskrevet protokoll 
Årsmøte og ekstraordinært årsmøte ble gjennomført torsdag 9. mars. Underskrevet protokoll følger 
dette nyhetsbrevet. Dere finner årsmøtepapirer og referater fra styremøtene på hjemmesiden til 
region øst. 

Dagsseminar 3. april  
Hvordan styrke de praktisk-estetiske fagene på kort og lang sikt? 
Dette dagsseminaret er en oppfølging etter konferansen "Kunstfaglig opplæring. Det er NÅ det 
gjelder!» som var i Kristiansand nå i høst. Seminaret er et samarbeid mellom region øst og Musikk i 
skolen. 
Påmeldingsfristen er gått ut, men har du ikke fått meldt deg på så kan det fortsatt være mulig. 
Info og påmelding finner du her. 
  
Lederkonferansen 2017 
Med hopplandslagstrener Alexander Stöckl på plass som siste brikke blant hovedforedragsholderne, 
tegner Lederkonferansen 2017 som et av vårens virkelige spennende konferanser.  
Kunnskapsministeren kommer, KS er på plass - kommer du?? 
Programmet er klart og påmeldinga er i gang. Norges musikkhøgskole i Oslo 20.-21. april.

Påmeldingsfrist 6. april 

Regionsmøte - 10. mai 
Vi minner om at neste regionsmøte er 10. mai. I dette møtet vil det bli arbeidet mer med innspill til 
ny Virksomhetsplan for Norsk kulturskoleråd. jfr vedtak i Landstinget og årsmøtet i regionen. 
Det nye styret vil sammenfatte innspillene fra regionsmøtet i Skedsmo og videre arbeid og 
konkretisering vil blir gjort i dette møtet.  

BuZZ barne- og ungdomsjazz 
Buzz-workshop er et undervisningstilbud for barn og ungdom i alderen 8-16 år, og er åpent for alle 
som spiller et instrument og er nysgjerrige på jazz og improvisasjon.
Les mer og påmelding her: http://oslojazz.no/buzz/buzz-workshop/
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Kulturskolelova 20 år - markering foran Stortinget 
I år er det 20 år siden kulturskole lova ble vedtatt i stortinget. Kulturskolerådet ønsker å markere 
dette foran stortingen den 31. mai. Det er satt ned en komite som arbeider med dette arrangementet. 
Og som alltid med norske kulturskoler så blir det SPEKTAKULERT!  
Kanskje din kulturskole ønsker å markere kulturskoleloven lokalt hos deg? 

Kulturskoledagene 2017 
Datoene for Kulkturskoledagene 2017/2018 er klare. I år blir dagene i region øst på to steder. Så her 
kan kulturskolene velge det stedet og datoene som passer best. 
Hamar 3. - 4. januar og Kristiansand 4. -5. januar.  
Informasjon om dagene, innhold, påmelding m.m finner du her. 

UKM året rundt 
Vi minner om at fristen for å søke UKM stimuleringsmidler er 20- april. Midlene det kan søke på 
skal gå til lokalt utviklingsarbeid i UKM (ikke ordinær drift) og det er en fordel å kunne vise til 
ungdomsinvolvering, ideer initiert av ungdom og fokus på ungdoms egen kultur. Dere søker 
gjennom arrangørsiden til UKM. ukm.no 

Minner også om: 
Gratis synliggjøring av kulturskolestillinger 
Som en ekstraservice til sine medlems kommuner så vil det nå bli laget en oversikt over ledige 
kulturskolestillinger (trykk på lenken så kommer du rett til oversikten).    
Har du en utlysning som du ønsker å få synliggjort i denne oversikten, så er det bare å 
sende lenke til fullstendig utlysningstekst til post@kulturskoleradet.no. I emnefeltet skriver 
du Kulturskolestilling. NB! Det publiserer bare lenker til annonsefiler utlagt annet sted på 
internett. 

Trenger du råd og tips til prosjektarbeid og kulturproduksjon?  
I kulturskolebanken.no finner du hjelp og maler for kulturproduksjon, prosjektarbeid, omdømme og 
synliggjøring + mye mer. Virkelig verdt å sjekke ut. 

Styremøte i region øst 
Neste styremøte er 21. april. Dersom dere har saker innspill til styret i region øst kan det sendes 
til rådgiver Rut Jorunn Rønning. 

Hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd 
Minner dere om å titte jevnlig innom kulturskolerådets hjemmeside. Her kommer nyheter på 
løpende bånd.  Lenke til hjemmesiden. 
Styrereferater i region Øst finner du  på denne lenken.  
Nyhetsbrevene finner du her. 

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev. 
Mottar du ikke nyhetsbrevet, meld deg på her (nederst til høyre). 
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