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Kulturskolerådet møter
Kunnskapsdepartementet
OSLO: Kunnskapsdepartementet har invitert Norsk
kulturskoleråd til møte 11. juni, for å starte en dialog om
rådene i rapporten "Det muliges kunst", som Ekspertgruppen
for kunst og kultur i opplæringen la fram i april.
Møtet er på administrativt nivå, og fra Kunnskapsdepartementet vil
representanter fra opplæringsavdelinga og barnehageavdelinga
delta.
Norsk kulturskoleråd stiller trolig med styreleder Nils R. Sandal,
direktør Morten Christiansen (bildet), assisterende direktør Merete
Wilhelmsen samt Bjørn Skjelstad, leder i Norsk kulturskoleråd
NordTrøndelag og ordfører i Verran.
Les mer

Høringskonferanse om "Det muliges kunst"
OSLO: 12. juni blir det høringskonferanse om rapporten "Det
muliges kunst", som Ekspertgruppen for kunst og kultur i
opplæringen framla i april. Norsk kulturskoleråd stiller
topptungt, for å tale kulturskolens og kulturskoleeiernes sak.
Det er Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet som i
fellesskap inviterer til høringskonferanse på Grand Hotel i Oslo.
Invitasjonen har gått åpent til alle miljøer som har aktiviteter på
området kunst og kultur for barn og unge i opplæringen.
Les mer

Disse 100 fikk
drømmestipend
HAMAR: Drømme
stipendet 2014 er utdelt.
Det gikk til Nanna fra

Bærum, Kristian fra
Trøgstad, Ingrid fra
Time og 97 andre unge
kulturutøvere.
Til drommestipendet.no

UMM 2014  påmeldingsfrist: 10. juni
TRONDHEIM: Fortsatt er det mulig å melde seg på til
Ungdommens musikkmesterskap 2014. Påmeldingsfristen er 10.
juni. UMM er et mesterskap for ungdom under 26 år som utøver
klassisk musikk. Årets regionale mesterskap arrangeres i midten av
oktobber, det nasjonale mesterskapet arrangeres i november.
Mer informasjon og påmelding på umm.no

UNG 2014  ungdomskultur i fokus  med 12.000 deltakere
Spennende og gratis ny kulturskolefestival
TRONDHEIM: Norsk kulturskolefestival 26. og 27. juni skal bli en
vital og spennende arena der barn og unge kan utfolde seg kreativt
med tagtool og spraylakk, bygge skrotskulpturer og skape kunst i
urbant utemiljø. Og alt er gratis å delta på.
Mer informasjon og påmelding

Pedagogdagene 2014: påmelding mulig
OSLO: Pedagogdagene 2014 arrangeres i Oslo 14. og 15. august.
Nå er programmet klart, og du kan se og laste det ved å klikke
bildet til venstre. Påmelding er også mulig, følg lenka nedenfor.
Mer informasjon og påmelding

Fire nye fagnettverkssamlinger høsten 2014
TRONDHEIM: Pedagoger innen de ”nye fagene” i kulturskolen, kan
se fra mot nytt påfyll av både inspirasjon og fagkunnskap. Til
høsten arrangerer Norsk kulturskoleråd nye regionale
fagnettverkssamlinger. Mer informasjon om Innholdet kommer i
august/september, men datoene er klare og verdt å merke seg.
Mer informasjon om når og hvor

Ny rammeplan for kulturskolen på høring

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har sendt utkastet til ny rammeplan
for kulturskolen ut på høring. Du finner all informasjon om høringen på
nettstedet kulturskoleradet.no.
Det er kommunene ved kulturskoleeier som er den primære
høringsinstansen for rammeplanen. I tillegg sendes høringen til aktuelle
interessenter som universiteter, høgskoler, KS og fylkeskommunene.
Norsk kulturskoleråd ønsker at kulturskoleeier skal eie høringssvaret
gjennom politisk behandling i kommunene. Høringsfristen er 20. juni.
Alt om rammeplanen og høringen fins her

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

Se film: Norsk kulturskoleråd presentert på 95 sekunder
Kulturskoleelev til topps i Norske Talenter
OSLO: Angelina Jordan Astar (bildet) fra Oslo vant Norske
Talenter 2014. Den åtteårige kulturskoleeleven imponerer
mange med sin helt spesielle stemmeprakt.
Klikk bildet og se og hør Angelina synger "Summertime" i finalen på
TV 2. Tre andre kulturskolerelaterte artister leverte fine
prestasjoner i finalen: Koret VIVA fra Sandnes samt vokalistene
Julie Stokke fra Melhus og Henrik Fuglem fra Selbu. (Foto: TV 2)
Angelinas hjemmeside
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