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Banebrytende arbeid: Lager oversikt for
kulturskolerelatert forskning i Norden
TRONDHEIM: Tidlig våren 2019 skal det foreligge en systematisert
kunnskapsoversikt over all kulturskolerelatert forskning i Norden. Norsk
kulturskoleråd har initiert et prosjekt med dette målet, og leder an i arbeidet
med å spore opp, relevansvurdere og systematisere aktuelt forskningsarbeid.
> Les mer

Advarer næringsministeren
mot å fatte kulturskole-
ødeleggende vedtak
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
oppfordrer innstendig næringsminister
Torbjørn Røe Isaksen om ikke å gjøre
vedtak som ødelegger det offentlige
skoleslaget kulturskole.

Det gjøres i et høringssvar til en rapport om
like konkurransevilkår, levert av en regjerings-
nedsatt arbeidsgruppe etter en ESA-
henvendelse til den norske regjeringa.
> Les mer

Ny treårig avtale med TONO
- til kulturskolenes beste
TRONDHEIM: Igjen har Norsk
kulturskoleråd og TONO inngått en avtale
som gjør konsertarrangement både
billigere pg enklere å gjennomføre for
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nesten alle landets kommunale
kulturskoler. Den nye avtalen gjelder til og
med 2020. > Les mer

> 76 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Oppfordrer kulturskolene til
å markere Verdensdagen for
psykisk helse i oktober
OSLO: Koordinatorene av Verdensdagen
for psykisk helse håper mange
kulturskoler vil være med og markere
Verdensdagen for psykisk helse
kommende høst. > Les mer

Samles til erfaringsdeling
etter veiledning
GARDERMOEN: Nesten 100 representanter
fra 50 kommuner samt veiledere fra Norsk
kulturskoleråd samles torsdag 3. mai til
erfaringsdeling på Gardermoen. Her skal
det oppsummeres og deles erfaringer etter
kulturskolerådets veiledningsarbeid knytta
til kvalitetsutvikling av de involverte
kommunenes kulturskoler. > Les mer

Ny veiledningsrunde utlyses 15. juni > Les mer

Kulturskoledagene 2018-
2019: Tromsø først ut
TROMSØ: I skoleåret 2018-2019 blir det
seks utgaver av Kulturskoledagene, og
sesongen åpner i Tromsø allerede 21. - 22.
august. Arrangøren Norsk kulturskoleråd
har datoer, steder og hovedtema klare.
> Les mer

> Kulturskoleelever fikk synge med Kringlebotn

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/ny-trearig-avtale-med-tono-til-kulturskolenes-beste
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/verdensdagen-for-psykisk-helse-oppfordrer-kulturskolene-til-a-markere-dagen
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/samles-til-erfaringsdeling-etter-veiledning-i-50-kommuner
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/mars/ny-veiledningsrunde
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/april/kulturskoledagene-2018-2019-datoer-og-steder-er-klare
https://www.fvn.no/lokalkulturen/i/8woeQQ/Kulturskole-elever-sang-med-verdenskjent-sopran


Årets første drømmestipend til kjempeoverrasket Rebekka
OSLO: Askerjenta Rebekka Rist kom for å opptre med klassisk gitarspill på Norsk Tippings
årsmøte. Helt uvitende om at det i tillegg til fortjent applaus plutselig skulle bli overrakt
henne et drømmestipend inklusive 15 000 kroner. Og det dagen før hun fyller 16 år! En helt
ålreit «dagen før dagen»-gave, synes Rebekka. > Les mer på drommestipendet.no

... og Emil fikk Drømmetreff
med rapperen Joddski
BODØ: Emil Larsson (16) fra Mosjøen fikk
Drømmestipendet i fjor, men jammen er
det høy «drømmefaktor» i livet hans i år
også. Den unge rapperen har nemlig fått et
Drømmetreff fra Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd: Først et privat møte med
den kjente rapperen Joddski, og deretter
konsert med samme artist ei uke senere.
> Les mer på drommestipendet.no

Skolenes sangdag 2018 -
med Kor Arti’ på laget
OSLO: Musikk i Skolen har med seg Norsk
kulturskoleråd som samarbeidspart når
Skolenes sangdag arrangeres fredag 4.
mai. > 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
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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: Kristian's Jazz Quartet på UKM-scene
BOTNGÅRD: Mange kulturskoleelever opptrer og imponerer
på de fylkesvise UKM-festivalene. Her kan du oppleve
Kristian's Jazz Quartet fra Selbu. > Se filmen på tv.ukm.no

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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