FINNMARK

NYHETSBREV SEPTEMBER 2017
Vel overstått sommerferie og VELKOMMEN tilbake til et nytt og spennende kulturskoleår!
Håper ferien har vært god😊
Jeg er fra 1. august ansatt i 100% stilling i Norsk kulturskoleråd med mange nye, utfordrende
og spennende arbeidsoppgaver. Jeg er derfor ikke lenger å finne på Alta kulturskole eller i
Alta kommune, men er enten på reise eller på mitt hjemmekontor som er i Bekoskogen 47 i
Alta. Dersom dere er i Alta og har litt tid til overs – OG ønsker mitt selskap, er dere hjertelig
velkommen til en kopp kaffe på hjemmekontoret eller vi kan møtes til en kopp kaffe på en
kafé. Det hadde vært hyggelig 😊
Vi har fått to nye ledere/rektorer i løpet av sommeren/høsten.
Velkommen inn i vår «lille kulturskolefamilie» begge to!
Berlevåg: Therry Johannesen – therryjohannesen@yahoo.no – mobil 932 28 660
Sør -Varanger:
Dersom det er noen endringer i din kommune, vær så snill å gi meg beskjed slik at viktig
post, oppfølging og kontakt kan komme frem til rett person !
Minner om at dere finner e-post adresser og telefonnummer på kulturskoleradet.no til
styremedlemmene i Norsk kulturskoleråd Finnmark. 5 hyggelige og hjelpsomme folk!
Lederdager i Nord
Dette året prøver vi ut en ny modell i håp om å samle flere ledere på kulturskoledagene.
Det er ut ifra ønsker og signaler som har kommet fra dere om tid til å dra bort over flere dager og
økonomi. Det koster kr 500.- som skal dekke litt av lokalleie, kursledere og lunsj.
Som dere forhåpentligvis har fått med dere, er det lederdag i Lakselv 26. oktober fra 10.00-16.00 og i
Vadsø 27. oktober fra 10.00-16.00. Begge disse dagene har samme program.
Dere melder dere på der det er mest hensiktsmessig.
Programmet for lederdagene og påmelding finner dere på www.kulturskoleradet.no.
Meld dere på så snart som mulig da jeg har en deadline på hotellet for antall, i konferanserommet og
lunsj. Ønsker at ALLE har mulighet å sette av en dag og krysser fingrene for det!!!
Styret i Norsk kulturskoleråd Finnmark har også satt av midler til «reisestøtte»- ei natt på hotell for
de som har mange timer i bil for å rekke frem til kokka 10.00.
Dere sender en søknad om dette med begrunnelse til meg så snart som mulig.
Da sees vi i Lakselv og Vadsø 😊
Det arrangeres Kulturskoledager rundt omkring i landet. Alt om disse: tid, sted, tema og påmelding
finner dere på www.kulturskoleradet.no.
Dere kan delta der dere selv måtte ønske!.
I august måned har det vært ett styremøte. Referatet er sendt kulturskolene og kommunene og er
også lagt ut på hjemmesiden til Norsk kulturskoleråd.
Minner om påmelding for UMM 2017-2018. Påmeldingsfristen er 1. oktober 2017.

I 2017-2018 er mesterskapet åpent for følgende disipliner: messingblås, piano, slagverk, treblås og
kammermusikkgrupper. Mesterskapet er åpent for deg som er født i 1995 eller senere.
Regional UMM i Finnmark er i Alta 18.november.
Gå inn på www.kulturskoleradet.no, UMM og du kan lese mere.Har du noe du lurer på, ta kontakt
med Bjørn Roald Mikkelsen, rektor Alta kulturskole eller meg, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan.
En svært gledelig, viktig og god nyhet: Rammeplanen vil komme på samisk i løpet av dette halvåret.
Kor Arti’ digital blir stadig større og bedre. 20 nye sanger fra Kor Arti’ repertoaret er digitalisert og
utlagt. Les mer på korarti.no.
Forskningskonferansen Cutting Edge Kulturskole 2017 blir arranger 17.-18. oktober i Tønsberg. De
lover et program med spennende kulturskolerelatert forskningsstoff av høt kvalitet. Dersom dette er
noe for deg, da må du melde deg på innen 4.september.
Norsk kulturskoleråd lanserer en ny veiledningsbok, «Visuell kunst i kulturskolen». Fagveilederen
som er skrevet primært for deg som underviser i visuell kunst i kulturskolen, kan bestilles på
kuøturskoleradet.no
Her finner du mange andre nyheter og viktig informasjon:
www.kulturskoleradet.no
Facebook: Norsk kulturskoleråd – Finnmark
Jeg ønsker meg nyheter av hva som foregår på kulturskolene i vårt vakre fylke. Alt er av interesse
som kan legges ut på vår egen facebook side, på hjemmesiden og i Nyhetsbrevet. Hyggelig å dele
tanker, fag, store og små aktiviteter og ulike arrangementer. ALT mottas med takk!!

Ta gjerne kontakt!
Har du spørsmål, tanker og informasjon om store og små hendelser rundt omkring i fylket vårt, ring
eller send e-post ☺
Ønsker dere alle en riktig god september måned 😊

Vennlig hilsen
Ann-Synnøve Bendixen
rådgiver / kontaktperson for Norsk kulturskoleråd Finnmark
Norsk kulturskoleråd
telefon: (+47) 414 35 984 / e-post: ann-synnove.bendixen@kulturskoleradet.no / nettsted:
kulturskoleradet.no

