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Hemsing-søstrene juryledere for
Drømmestipendet 2016
VALDRES/WIEN: I 2005 ventet de selv i spenning på drømmestipendjuryens
avgjørelse. Nå skal fiolinistene og søstrene Ragnhild (t.v. på bildet) og Eldbjørg
Hemsing lede juryen for Drømmestipendet 2016. Les mer

Ti prosent færre på venteliste for kulturskoletilbud
TRONDHEIM: Ti prosent færre personer venter på kulturskoletilbud i år enn på samme tid i
fjor. Det viser årets offisielle tall for kulturskolen 2015-2016, som er offentliggjort i
Grunnskolens Informasjonssystem (GSI). Men elevtallet i kulturskolen har ikke økt. Les mer

Fagplanene høringsklare medio januar
TRONDHEIM: Arbeidet med det viktige tredje kapittelet i den nye rammeplanen for
kulturskolen er få uker unna å være i havn. Medio januar skal fagplaner for fem
kulturskolefag være tilgjengelige for alle som vil lese dem og eventuelt bidra med
konstruktive høringsinnspill. Les mer

Kulturskolerådets
første doktor
OSLO: Anders Rønningen
(bildet) - rådgiver i Norsk
kulturskoleråd - forsvarte i
går i offentlig disputas sin
avhandling om flerkulturell
representasjon i lærebøker
i musikk.
Les mer

Råd og nettverk forener krefter
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og Norsk nettverk for
kulturskolerelatert forsking har inngått en
samarbeidsavtale. Intensjon er å fremme
kulturskolerelatert forskning og formidling av forskning
samt fremme kontakt mellom ulike typer høyere
utdanning, forskningsfellesskap og kulturskolefeltet.
Les mer

Presentasjoner fra Kulturskoledagene finner du her

Kunstutstillinga Kulturskolekalenderen 2016 kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker ”kunstutstilling” med nytteverdi? Kulturskolekalenderen
2016 er å få kjøpt, både til deg selv og kunstinteresserte venner. Les mer og bestill

Meteorologisk Institutt ønsker kontakt med kulturskoler
OSLO: Meteorologisk institutt ønsker kontakt med kultur- og grunnskoler som tenker å
framføre værpotpurriet fra Kor Arti’ volum 19 i 2016. Her ligger det en mulighet for god
synliggjøring av både musikkundervisning og sangglade elever. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - se flyer!

Kulturskoleelever på samme
scene som prinsesse og
kjente musikere
OSLO: Daniela Reyes Holmes og Erika
Varmdal Hågensen har lang kulturskolebakgrunn og er drømmestipendvinnere.
18. desember deler de scene med Anne
Grete Preus, Lars Vaular, Vamp og
prinsesse Märtha Louise, på Nordeas
«Desembertoner»-konserter. Les mer

Gjev pris til kulturskolelærer
TRØYM: Kulturskolelæreren Tori Snerte
(bildet) fra Hemsedal er tildelt Trygve Hoffs
Minnepris 2015. Prisvinneren er en aktiv
og engasjert kulturarbeider som arbeider i
tråd med Trygve Hoffs filosofi om å forene
amatører og profesjonelle. Les mer

Aktuelle dokument etter forskningskonferansen - se her

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
Til bestilling

Totalt fins nå 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle som vil kan
gratis og enkelt
abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Kulturskoleeleven ble verdensstjerne
BERGEN: DJ, produsent, låtskriver og tidligere kulturskoleelev
Kyrre Gørvell-Dahll (24) alias Kygo er kåret til årets globale
nykommer av Spotify.
Han er den eneste artisten i verden som har gått fra 0 til mer enn en
milliard avspillinger på ett år, i alt 1,12 milliarder. Og han anbefaler alle
som drømmer om å bli en artist som ham om å lære seg å spille et
instrument først, slik han gjorde gjennom ti år som pianoelev ved
Bergen kulturskole.
Se musikkvideo med Kygo
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