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Nytt studietilbud: erfaringsbasert
master i kulturledelse
OSLO: Til mange kulturskolelederes glede: En erfaringsbasert
master i kulturledelse blir igangsatt våren 2015. Masteren gir
90 studiepoeng, og er et samarbeid mellom Norges
musikkhøgskole og Handelshøgskolen BI.
Les mer

Norsk kulturskoleråd og Norges musikkhøgskole styrker samarbeidet
Mer innsats for kulturskoleforskning Styrker talentutviklingsarbeidet
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole skal løfte Kulturskolerelatert
forskningsnettverk til nye høyder. Det er
enighet om å utarbeide en ny styringsstruktur
for nettverket, som skal omfatte både nettverk,
konferanse og tidsskrift.

TRONDHEIM: Norges musikkhøgskole (NMH)
og Norsk kulturskoleråd skal gjennom
samarbeid styrke arbeidet med talentutvikling.
Blant annet skal NMH og kulturskolerådet
gjøre felles innsats i forbindelse med
regjeringas Talent Norge.

Les mer

Les mer

Kulturskolekalenderen 2015 kan
bestilles nå  høy julegavefaktor
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 kan
du bestille nå  til deg selv og andre du vil
glede med flott veggkunst laget av
kulturskoleelever.
Norsk kulturskoleråd er utgiver, og
kalenderens juryleder Fabiola Charry synes
at kalenderen er en glimrende julegaveidé.
Mer om kalenderen samt bestillingsinformasjon

 Tid for å finne gode kanidater
HAMAR: Kjenner du noen som bør vurderes
som drømmestipendkandidater? Hjelp gjerne
de nominasjonsansvarlige i din kommune ved
å peke på gode kandidater. Se gjerne den nye
"nominasjonsfilmen", og finn mer informasjon
på drommestipendet.no.
Se film om Drømmestipendet 2015

Nedgang i antall GSIregistrerte
kulturskoleelever
TRONDHEIM: Ikke siden 20012002 har det
vært registrerte færre kulturskoleelever i
Utdanningsdirektoratets GSIstatistikk enn det
nå er for skoleåret 20142015. Elevtallet i
kulturskolen er nå 102.907, noe som er 5.566
lavere enn i 20132014.
Les mer

Musikk og kulturskolen i Bærum på
plass i kunnskapssenter
SANDVIKA: Musikk og kulturskolens i Bærum
flyttet inn i nye lokaler i flunkende nytt bygg.
Bygget heter Kunnskapssenteret, og ligger
sentralt midt i Sandvika sentrum. Skolens rektor,
Kirsten Fuglseth (bildet), presenterer skolen på
Region østs egen side på kulturskoleradet.no.
Tekst og bilder fra Bærum

Ut på golvet 8: Dvden kan nå bestilles
Årets Kor Arti´materiell 29 nye Kor Arti´sanger
kan bestilles
digitialisert
TRONDHEIM: Drøyt 1100
pedagoger har vært på Kor Arti´
kurs i høst. Kursturneen er over,
men undervisningsmateriellet
lever videre, og kan nå bestilles.
Til bestilling

TRONDHEIM: Høstens Kor Arti
´kursturné er over, men på
korarti.no er det sangsesong
hele året. 29 nye sanger er
digitalisert.
Til korarti.no

UKM 2015: påmelding er mulig
TRONDHEIM: Ungdommens kulturmønstring
(UKM) er en flott arena for mange
kulturskoleelever. Nå er det mulig å melde seg
på til de lokale mønstringene.

UKM er et nettverk av lokale festivaler der
ungdom kan delta med ulike kulturuttrykk. Hver
kommune sender kvalifiserte ungdommer videre
til en fylkesmønstring. Hvert fylke senderderetter
cirka 30 deltakere til den nasjonale UKM
festivalen.
Til påmelding på ukm.no

Desembertoner i morgen

Gründercamp på nyåret

OSLO: Kulturskoleelevene Ingrid Joramo Lund og
Mari Midtli deltar når Nordea fredag arrangerer
konserten Desembertoner i Oslo. Jentene
skal opptre på samme konsert som stjerneartister
som OnklP, Melissa Horn og Highasakite.

ASKER: Med fokus på kreativitet og nyskaping
arrangerer Norsk kulturskoleråd og Ungt
Entreprenørskap Norge 16. januar en
gründercamp med tittelen "Kulturskolen i
fremtiden". Asker kulturskole er campsted.

Mer om Desembertoner

Mer om gründercampen

Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se Påmelding nyhetsbrev her

Har skapt egen
visningskanal
BERGEN: Ved Bergen
kulturskole synes en at
film og animasjons
produksjonene som
lages innen det visuelle
kunstfaget fortjener et
eget visningssted på
internett. Ta turen
innom og se hva unge
bergensere har laget.
Snurr film!

Neste Kulturtrøkk kommer torsdag 8. januar 2015
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