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KrF-ere ønsker
stortingsmelding for
å styrke kulturskolen
OSLO: Staten må ta et større
økonomisk ansvar for utviklingen av
kulturskolen og det må settes tak for
foreldrebetalingen. Det er to av
forslagene i representantforslaget
levert av Anders Tyvand (bildet) og
tre andre stortingspolitikere fra
Kristelig Folkeparti - om en egen
stortingsmelding om en styrket
kulturskole for framtiden. > Les mer

> 50 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

8. mai skjer det: Sesongstart for
utdeling av Drømmestipendet 2017
SANDEFJORD: Mandag 8. mai skjer det: Sesongen er i
gang for utdeling av Drømmestipendet 2017. I ukene
framover skal hundre unge kulturutøvere få både diplom
og 10.000 kroner. Malin Heian (bildet) i Sandefjord er en av
dem som venter spent på om hun blir en av de heldige.
> Les mer på drommestipendet.no

I 2017 er 345 unge kulturutøvere nominerte til
Drømmestipendet - her kan du bli bedre kjent med alle

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/april/krf-onsker-stortingsmelding-for-a-styrke-kulturskolen
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://www.drommestipendet.no/nyheter/straks-sesong-for-drommestipendutdeling/
http://www.drommestipendet.no/nominerte-drommer/


Spektakulær jubileumsmarkering på Løvebakken - og på nett
OSLO: Kulturskolelovens 20-årsjubileum skal markeres grundig foran Stortinget onsdag 31.
mai. Det blir både spektakulære nummer og seriøs debatt. Det blir kjente artister, profilerte
politikere og dyktige kulturskoleelever – og det hele strømmes via internett sånn at
kulturskoleentusiaster i hele landet kan oppleve markeringa. > Les mer

> Jubileumskonkurranse og mer om lovjubileet

24 nye sanger digitalisert og
utlagt på korarti.no
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti’
digital blir stadig større og bedre. På
nettstedet korarti.no er nå 24 nye sanger
fra Kor Arti'-repertoaret digitalisert og
utlagt. Dermed teller repertoaret på
læringsressursen korarti.no hele 289
sanger. > Les mer

Skolenes sangdag fredag
OSLO: Fredag 5. mai går Skolenes
sangdag av stabelen for andre gang, og
alle landets skoler er invitert. Norsk
kulturskoleråd er med som arrangør, og
alle påmeldte skoler har fått tilgang til
læringsressursen Kor Arti’ digital og
nettstedet korarti.no. > Les mer

MOVE 2017 – rikholdig
sommerkurstilbud i dans
OSLO: Kulturskolelærere og -elever fra
hele landet, som kan tenke seg å bruke litt
av sommerferien til å lære mer, kan finne
spennende kurstilbud på MOVE 2017 i
Oslo 24. – 30. juni. > Les mer

Kulturskole
medvirket sterkt

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/jubileumsmarkering-pa-lovebakken-spektakulaert-spennende-seriost
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/program-og-prosjekt/kulturskoleloven-20-ar
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/24-nye-sanger-digitalisert-og-utlagt-pa-korartino
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/april/skolenes-sangdag-5-mai-180-skoler-er-med-plass-til-flere
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/april/move-2017-rikholdig-sommerkurstilbud-i-dans


til at grunnskole-
elever vant gjev
komponistpris
STRANDA: Store ting kan
skje når kulturskole og
grunnskole forener
krefter. I Stranda
resulterte det i gjev pris
til grunnskoleelever.
Foto: Lars
Opstad/Kulturtanken
> Les mer

Lederkonferansen
2017: Se bilder og
presentasjoner

> Les mer

Årets kulturskolekommune
2017: Ås kommune
OSLO: Ås kommune er Årets
kulturskolekommune 2017. Prisvinnerens
navn ble offentliggjort 20. april. Samme
dag ble prisen overrakt kommunen på
Lederkonferansen 2017. I år ble det for
første gang også utdelt en «Hederlig
omtale». Den gikk til Frøya kommune.
> Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

289 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 289 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Kulturskole-
kalenderen
kan bestilles
Kulturskole-
kalenderen 2017
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: "Ramalama" - ved dansere fra Tynset kulturskole
TYNSET: En dansegruppe fra Tynset kulturskole opptrer på UKM
med nummeret "Ramalama". > Se film på Vimeo

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/mai/tett-samarbeid-mellom-grunnskole-og-kulturskole-resulterte-i-gjev-pris
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/april/lederkonferansen-2017-i-mal
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/april/as-arets-kulturskolekommune-2017
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://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://vimeo.com/204813119
https://vimeo.com/204813119


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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http://www.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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