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Siste: Landsmøtesakskart legges ut på
kulturskoleradet.no i dag
LOEN: Det er 21 dager til Norsk kulturskoleråds landsmøte. I
dag, torsdag 25. september, legges sakskartet for møtet ut på
kulturskoleradet.no. Trolig er sakskartet på nett før kl. 15.00.
Her finner du alt om Landsmøtet 2014  følg med for oppdateringer

På vei fra intensjonsavtale til samarbeidsavtale
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og UHsektoren i MidtNorge har tatt enda et skritt mot et
formalisert samarbeid. Målet er en undertegnet samarbeidsavtale innen 1. januar 2015.
Les mer

Kykeliky 2015 arrangeres i Oslo
OSLO: Det blir ny Kykelikykonferanse i 2015.
Da legges den til Oslo, 21. og 22. april.

Konferansen er for deg som arbeider med kultur
for barn i alderen null til åtte år. Invitasjon med
detaljert program kommer i desember. Arrangører
er Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen og Rikskonsertene samt
Høgskolen i Oslo og Akershus.
Les mer

Nye Kor Artikurs i tolv byer i høst:
tida inne for påmelding!
FØRDE: Det blir Kor Arti´kurs i tolv byer
denne høsten, med start i Førde tirsdag 4.
november. Cd og hefte er under produksjon til
Kor Arti´ volum 18.
Les mer og meld deg på

Seks nye fagnettverkssamlinger
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd tilbyr seks
regionale fagnettverkssamlinger i høst.
Merk: samlinga på Østlandet 10. oktober er flytta
fra Oslo til Bærum.
Les mer og meld deg på

Ønsker seg mange kunstbidrag til
Kulturskolekalenderen 2015
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2015 skal
snart produseres. Juryen håper på mange gode
bidrag fra landets kulturskoler.
Den 14. utgivelsen av kulturskolelandets mest
utbredte veggutsmykning skapes av
kulturskoleelever. Siste frist for å sende inn bidrag
til Kulturskolekalenderen 2015 er mandag 3.
november 2014.
Les mer

Produksjonsnettverk for kulturskoleansatte
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Nordea ønsker å styrke
kulturskolenes arbeid med formidling og framføring. Derfor
inviteres det til konferanse og videreutvikling av Nasjonalt
produsentnettverk for kulturskoleansatte.
Les mer og meld deg på

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

Dansende markering av grunnlovsjubileet
STEINKJER: Mange kulturskoler har markert årets
grunnlovsjubileum. Steinkjer kulturskolen hadde i vår en
danseforestilling i forbindelse med jubileet. Multimedieteknologi
studenter ved Høgskolen i NordTrøndelag laget en kort
filmdokumentasjon fra forestillinga.
Se MMTstudentenes film
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