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Deltakeroppsving i UMMs regionmesterskap
TRONDHEIM: Når regionmesterskapene i UMM 2017-2018 arrangeres helga 18.
og 19. november, er det med et gledelig høyt antall deltakere. Hele 368 unge
klassiske musikere skal delta i de sju mesterskapene. Det er tidenes nest
høyeste deltakertall, bare i 2013 var det høyere. > Les mer på umm.no

Bidrar til å lage oversikt
over kulturskolerelatert
forskning
TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd legger
til rette for at det lages en oversikt over
kulturskolerelatert forskning i Norge –
eventuelt også i Norden. Nå utlyses
oppdraget med å lage oversikten, et arbeid
som skal munne ut i en rapport som
utkommer høsten 2018. > Les mer

Se Norsk kulturskoleråds
framlegg på budsjetthøring
OSLO: Norsk kulturskoleråd har talt
kulturskolesak i budsjetthøring i
Stortingets utdannings- og
forskningskomité. Innlegget kan du se i
opptak på Stortingets nett-tv.
> Se og les mer

Norsk kulturskoleråd bekymra på
vegne av samarbeidspartnere
TRONDHEIM: Med bakgrunn i regjeringas forslag til

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://umm.no/arkiv/deltakeroppsving-i-umms-regionmesterskap-i-host/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/vil-bidra-til-a-lage-oversikt-over-kulturskolerelatert-forskning
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/se-norsk-kulturskolerads-framlegg-pa-budsjetthoring


statsbudsjett for 2018, er Norsk kulturskoleråd bekymra for
den nære framtida til det frivillige kulturlivet. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kulturskoleelever deler
scene med store stjerner
OSLO: Emilie Hellum Johansen og
Follostrykerne representerer
kulturskolelandet og deler scene med
blant andre Secret Garden, Christel Alsos,
Nordic Tenors samt Ingrid Bjørnov & Kari
Slaatsveen. Dette skjer når Nordea
arrangerer sin tradisjonsrike, tv-sendte
Desembertoner-konsert. > Les mer

Rebekka fekk Nordea sin
kulturskulepris
DALE: Nordea sin kulturskulepris er tildelt
Rebekka Sætrum Holt (15), elev ved
Hyllestad og Fjaler kulturskule. Om
Rebekka seier juryen blant anne at
«songen hennar gjev glede og inspirasjon
både til henne sjølv og dei som høyrer
henne». > Les meir

Kulturskoleelev vant MGPjr
NORDFJORDEID: For andre året på rad er
vinneren av MGPjr fra Eid i Sogn og
Fjordane, og igjen kan Kulturskulen i Eid
glede seg over elevsuksess i denne
sangkonkurransen. Årets vinner, Oselie
Henden (bildet), har vært kulturskoleelev
siden 2009. > Les mer

... og kulturskolelærer Adam
Douglas vant Stjernekamp
OSLO: Så ble det kulturskolelæreren fra
Hadeland som gikk til topps i NRKs
populære konkurranse Stjernekamp.
> Les portrettintervju med Douglas

Kulturskoleelever fikk synge
med solister på toppnivå
SVOLVÆR: Sangelever ved kulturskolene i
Vågan og Vestvågøy fikk opptre sammen
med solister på internasjonalt toppnivå.
Det ble både spennende, inspirerende og
utfordrende for de unge sangerne i
Lofoten.
> Les mer

> Nye pianoer skal parkeres - du kan foreslå hvor

Kulturskoledagene 2017-
2018: Åpning i Molde i dag
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TRONDHEIM: Kulturskoledagene 2017-
2018 begynner i dag, først ute er
arrangementet i Molde. Fortsatt er det
mulig å melde seg på noen av de øvrige
fire arrangementet som kommer.
> Les mer

Kor Arti'-konferansen 2017:
To gratis undervisnings-
pakker til alle deltakere
RØROS: Kor Arti'-konferansen 2017
arrangeres 5. og 6. desember. I tillegg til et
program av høy kvalitet frister arrangøren
Norsk kulturskoleråd med gratis
undervisningspakker til samtlige deltakere
- en pakke fra hver av seriene Kor Arti' og
Ut på golvet. > Les mer

Programmet klart til
Nasjonalt produsentnettverk
2018 - påmelding mulig
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2018 arrangeres i Oslo
6. – 7. februar. Med Ingrid Forthun og
Rebekka Brox Liabø som sentrale
bidragytere. Norsk barnebokinstitutt blir
konferansens hovedarena. Program er
klart - påmelding er mulig. > Les mer

Flere julesanger utlagt på korarti.no
Jula er ennå noen uker unna, men på læringsressursen Kor
Arti’ digital er det allerede juleaktivitet. Julesangrepertoar
på korarti.no er nettopp utvida med åtte sanger, og nå fins
totalt 39 julesanger tilgjengelig for alle brukere av denne
tjenesten. > Les mer på korarti.no

> Bidrag ønskes til Kulturskolekalenderen 2018

MusTek 2018: 8. - 9. februar
KOLBOTN: For tredje gang arrangeres
MusTek, og sted og tid er bestemt.
MusTek 2018 arrangeres på Kolbotn 8. og
9. februar 2018. > Se flyer - les mer

Fortsatt mulig å melde seg
på Syng det!-kurs i høst
OSLO: Norsk kulturskoleråd har avslutta
kurstilbudet Kor Arti’, men for pedagoger
og andre som likte disse samsangkursene,
er det trolig godt nytt at det i høst
arrangeres et annet sangkurstilbud – med
høy Kor Arti’-faktor. > Les mer

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

317 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 317 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

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

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"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: Voksne på kulturskolekurs i portrettmaling
BALESTRAND: Voksne har også lyst til å lære mer, det viser
denne kortfilmen fra portrettmalingskurs ved Balestrand
kulturskule. > Se film

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.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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