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Kulturskoleelever klare for
konsert med stjerner
OSLO: Kulturskolejentene Ingrid Joramo Lund
(bildet t.h.) og Mari Midtli skal opptre på
samme tvsendte julekonsert som
stjerneartister som OnklP, Melissa Horn og
Highasakite. Konserten arrangeres av Nordea i
Oslo domkirke 19. desember.
Les mer om Desembertoner

29 nye Kor Arti´sanger digitialisert  fins på korarti.no
TRONDHEIM: 29 nye sanger er digitalisert, og dermed kan Norsk
kulturskoleråd og Grieg Music Education tilby hele 157 sanger i Kor
Arti´ digital på internett. Dette skjer samtidig som høstens Kor Arti´
turné er innledet denne uka.
Les mer

Kor Arti´kursturneen er i gang  forsatt mulig å melde seg på kurs her
Dissimilis tilbyr kommunalt ansatte
gratis fagseminar
SANDVIKA: Alle kulturskoleansatte og øvrige
kommunalt ansatte kan gratis delta på
Dissimilis Kompetansesenters fagseminar i
Bærum, 22.23. november.
Dette tilbudet er det første resultatet av den
dialogen som er innledet mellom Norsk
kulturskoleråd og Dissimilis, en dialog som
partene håper skal lede til et formalisert
samarbeid. "Det umulige gjort mulig" er vignett for
fagseminaret.
Les mer

Nærmer seg nasjonalt UMM  spillelistene klare
OSLO: Det nasjonale mesterskapet i årets Ungdommens
musikkmesterskap er bare to uker unna. Nå kan du se hvem
som skal delta i den delen av mesterskapet, og når de skal
spille i semifinalen lørdag 22. november.
22.23. november skal Vegard Alstad Rukke (bildet) og 118 andre
unge, klassiske musikere fra 38 kommuner i 17 fylker vise fram
sine musikalske ferdigheter på Norges musikkhøgskole i Oslo.
Spillelistene for semifinalen er klare, se dem på nettstedet
umm.no.
Les mer på umm.no

Drømmestipendet: Tid for finne gode kandidater
TRONDHEIM: Start gjerne allerede nå med å lete etter gode
kandidater i din kommune til Drømmestipendet 2015!
Slik er oppfordringen fra prosjektledelsen for Drømmestipendet. For
selv om Drømmestipendet 2015 først skal utdeles i juni neste år, er
det viktig å komme tidlig i gang med «forarbeidet».
Les mer på drommestipendet.no

Musteksamlinger gjennomført i Oslo og Trondheim  Bergen neste
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har forent krefter med Eldar Skjørtens (t.v. foran på bildet)
Musikkpedagogikk.no samt Musikk i Skolen, og sammen arrangerer troikaen MusTek
samlinger i tre byer i høst.
Det handler om teknologi i musikkundervisningen, og samlingene er verkstedkurs for lærere i alle
skoleslag, kulturskolen inkludert. Samlinger er gjennomført i Oslo og Trondheim (hvor bildet er fra), og
siste stopp i høst er Bergen 10. november. Påmelding er fortsatt mulig. Til våren er det planlagt
ytterligere tre MusTeksamlinger: i Stavanger, Tromsø og Møre og Romsdal (Molde eller Ålesund).
Mer om MusTek på musikkpedagogikk.no

Kunstpedagogisk konferanse 2015 i Bergen, 7.8. november
Nye rådgivere i Norsk
kulturskoleråd
STEINKJER: Hilde Lovise Fossvik (bildet t.v.) er
ny rådgiver for Norsk kulturskoleråd Nord
Trøndelag. Jo Eskild og Tove Helen Fossmo har
også nylig tiltrådt rådgiverstillinger i Norsk
kulturskoleråd.
Mer om de nye rådgiverne

Kulturskolerådets store kursmeny

Ønsker seg mange kalenderbidrag

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har mange
konferanser, kurs og samlinger på sin meny. På
kulturskoleradet.no fins påmeldingsmuligheter og
mer informasjon om de ulike arrangementene.

TRONDHEIM: Juryen for Kulturskolekalenderen
2015 håper på enda flere gode bidrag fra landets
kulturskoler. Så alle bidrag som sendes til Norsk
kulturskoleråd denne uka vil bli vurdert av juryen.

Kurs og konferansemeny

Mer om Kulturskolekalenderen 2015

Norsk kulturskoleråds landsmøte 2014: Samleside for dokumenter m.m.

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

Laget animasjonsfilm med Halloweentema
STAVANGER: Halloween ble markert på så mange slags vis forrige
uke. Også ved norske kulturskoler. Fra Stavanger kulturskole har
animasjonsfilmen "Happy Halloween" dukket opp på YouTube.
Dette er 51 sekunder Halloweenskummelhet  våger du se?
Se filmen fra Stavanger kulturskole
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