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Forskning skal gi viktig kunnskap for arbeidet
med den kommende kulturskolemeldinga
OSLO: Utdanningsdirektoratet bereder grunnen for den kommende
kulturskolemeldinga. Forskning blir en viktig brikke når det skal skaffes et
kunnskapsgrunnlag for meldinga. To millioner kroner er tenkt brukt til et
forskningsprosjekt som skal gjennomføres i perioden mai 2018 - juni 2019.
> Les mer

Norsk kulturskoleråd ga innspill til
kommende kulturmeldinga
OSLO: På vegne av Norsk kulturskoleråd leverte direktør
Morten Christiansen (bildet) et muntlig innspill til den
kommende kulturmeldinga. Det skjedde på et nasjonalt
innspillsmøte arrangert av Kulturdepartementet. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Konferansen =Vi med fokus
Utlyser insentivmidler til

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/2018/januar/forskning-skal-gi-kunnskap-for-kulturskolemelding
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/februar/kulturskoleradet-ga-innspill-til-kulturmeldinga
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


(også) på rock som sosial
inkluderingLARVIK: Programmet for konferansen =Vi
er klart, og der kan du se at en viktig post
handler om rock som sosial inkludering og
musikalsk utvikling. =Vi er den nye
nasjonale konferansen som skal gjøre
kulturskolen til en enda mer inkluderende
arena. Påmeldingsfrist: 14. februar.
> Les mer

inkluderingsarbeid i
kulturskoleregi
TRONDHEIM: Nå kan kulturskoler som
ønsker å fokusere inkludering søke om
insentivmidler som Norsk kulturskoleråd
nå utlyser. I første runde vil 15
kulturskoler kunne få 10 000 kroner hver
for å komme ut av startblokkene i sin
satsing på inkludering. > Les mer

> Konferansen =VI: Her melder du deg på

Lederkonferansen 2018: Program klart - påmelding mulig
OSLO: Programmet er klart til Lederkonferansen 2018, og påmelding er mulig. På
foredragssida fristes det blant annet med Morten Teien, Erik Peurell og Christian Winther
Farstad. Nytt av året er en paneldebatt med lærerstudenter og deres mulige framtidige
arbeidsgivere. Lederkonferansen 2018 arrangeres i Oslo 5. og 6. april. > Les mer

Drømmestipendjuryen 2018
- bli kjent med medlemmene
TRONDHEIM: Nomineringen til
Drømmestipend 2018 er over. Snart er
også drømmestipendjuryen fulltallig. Se
og les mer om hvem juryleder Adam
Douglas får med seg i årets jury.
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmer om å gjøre
lysdesign til heltidsjobb
OPPDAL: Drømmestipendiat Hans Wolden
(17) drømmer om å bli lysdesigner på
heltid. Nå er mange hundre ungdommer
nominert til Drømmestipendet 2018, og i
vår skal 100 nye kulturutøvere få samme
verdifulle stipend som Hans fikk i fjor.
> Les mer på drommestipendet.no

Kor Arti' byr på sanger til karnevalet
TRONDHEIM: Februar er karnevalstid og mange skoler
arrangerer karneval. Læringsressursen Kor Arti' digital byr
på sangene du behøver - på korarti.no finner du fengende
sanger som passer på skolens karneval.
> Les mer på korarti.no

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/februar/konferansen-vi-med-fokus-pa-rock-som-sosial-inkludering
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/februar/utlyser-insentivmidler-til-inkluderingsarbeid-i-kulturskoleregi
http://bestilling.kulturskoleradet.no/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/konferansen-vi-kunst-og-kultur-for-et-inkluderende-lokalsamfunn/?tilbake=
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/lederkonferansen-2018-program-klart-pamelding-mulig
http://www.drommestipendet.no/nyheter/jurymedlemmene-presenteres-dagens-mann-morten-haug/
http://www.drommestipendet.no/nyheter/drommer-om-a-gjore-lys-til-fulltidsjobb/
https://www.korarti.no/nyheter/kor-arti-byr-pa-sanger-til-karnevalet


MusTek 2018 starter i dag -
tilbyr viktig teknologi-påfyll
KOLBOTN: MusTek 2018 arrangeres på
Kolbotn 8. og 9. februar 2018. MusTek er et
konferansekonsept skreddersydd for deg
som trenger faglig påfyll om praktisk bruk
av teknologi i musikkundervisninga.
> Les mer

Nasjonalt produsentnettverk
gjennomført denne uka
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Nordea
ønsker å styrke kulturskolenes arbeid med
formidling og fremføring. Konferansen
Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte er et viktig verktøy i
dette arbeidet. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

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

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 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: Animasjonsfilm om eksentrisk oppfinner
ULEFOSS: Ved Nome kulturskole er animasjonsfilm på
timeplanen. Her kan du se en kort animasjonsfilm om den
eksentriske oppfinneren Nikola Tesla. > 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

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/februar/mustek-2018-arrangeres-denne-uka
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/februar/nasjonalt-produsentnettverk-2018-denne-uka
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=11
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/bRyO64xaJZY
https://youtu.be/bRyO64xaJZY
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
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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