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Hårete mål for konferanse i Aalborg:
Skal bli take off for nordisk kulturskoleløft
AALBORG: Norsk kulturskoleråd forsterket med både KS- og stortingskrefter
utgjør den norske delegasjonen når Nordisk konferanse om musikk- og
kulturskoler starter i Aalborg i dag. Arrangørens håper konferansens skal bli et
fellesnordisk kvalitetsløft for musikk- og kulturskolene.
Viktige forskningsresultater og analyser knyttet til musikk- og kulturskole. Nasjonale
utredninger - og en ny, norsk rammeplan for kulturskolen. Dette og mer blir tema på
Nordisk konferanse om musikk- og kulturskoler i Musikkens Hus (bildet).
Les mer

Hammerfest i kulturskolens
tegn denne uka

Kulturskoledagene 20152016: sesongen er i gang!

HAMMERFEST: Kulturskoleelever og ansatte samt andre med kulturskoleinteresse fra hele Finnmark samles nå til
«kulturskolefestlige» dager i Hammerfest.
Finnmark kulturskolefestival, Kulturskoledagene og «… og de nominerte er …»forestilling. Les mer

TRONDHEIM: Kulturskoledagene skal
dette skoleåret arrangeres sju steder i
landet. Først ut er Kulturskoledagene Nord
i Hammerfest denne uka (se sak t.v.).
Øvrige steder og datoer er også klare,
likeså de fleste programmene og omtalene.
Sjekk hvor, når og hva

Ridder Opdal
TRONDHEIM: Hans
Majestet Kongen har
utnevnt musiker og
musikkpedagog Kåre
Opdal fra Trondheim til
Ridder 1. klasse for hans
pionerinnsats for
kulturskolen. Les mer

MusTek 2016: Fokus på teknologi som
verktøy i musikkundervisninga
KOLBOTN: Konferansen MusTek 2016 arrangeres på
Kolbotn 28. - 29. januar, og fokuserer bruken av teknologi i
musikkundervisninga. Arrangeres av musikkpedagogikk.no
i samarbeid med Norsk kulturskoleråd, Musikk i Skolen og
Samarbeidsforum for estetiske fag. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

Forskningskonferansen:
Påmeldingsfrist: 1. oktober

UMM 2015-2016:
Påmeldingsfrist: 1. oktober

TRONDHEIM: Forskningskonferansen
«Cutting edge kulturskole - forskning, fag
og praksiser i manesjen» arrangeres i
Trondheim 27.-28. oktober.
Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Les mer

TRONDHEIM: Påmelding til Ungdommens
musikkmesterskap 2015 / 2016 er fortsatt
mulig. Regionmesterskapene arrangeres i
november, og påmeldingsfristen er 1.
oktober.
Les mer på umm.no

Nasjonalt produsentverk for kulturansatte 2016 - ny flyer!

Cato møtte
Krogvold: - En
oppvekkelse!
OSLO: Cato Osaland fikk
Drømmestipendet i 2014
og har allerede markert
seg som kunstfotograf.
Likevel ble et møte med
mesterfotografen Morten
Krogvold en kunstnerisk
oppvekkelse for 19-

Rammeplanarbeidet: Har begynt den
viktige, kontrollerte sluttspurten
TRONDHEIM: Den nye rammeplanen for kulturskolen
nærmer seg ferdig produkt. Fra Norsk kulturskoleråd
rapporteres det om gode arbeidsprosesser som en venter
skal ende opp i et fullblods kvalitetsprodukt i mai 2016.
Det gjenstående arbeidet er minst like krevende og enda mer
omfattende enn utarbeidelsen av rammeplanens to første,
generelle kapitler som var ferdig høsten 2014.. Nå arbeides det
intenst med å ferdigstille fagplaner for fem fag samt en

åringen fra Rogaland.
Les mer

ståstedsanalyse, som skal være et verktøy for
kvalitetsvurdering og skoleutvikling. Les mer

Fokus på ny rammeplan på konferanse i Jølster - les mer

Ønsker bidrag til
2016-kalenderen

Emusik 2016 har
plass til mer
norsk ungdom

TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen
2016 håper på flere gode
bidrag fra landets
kulturskoler. Frist for
innsending: 30. oktober
2015. Les mer

SAN SEBASTIAN: Norske
kulturskoleelever ønskes
velkommen til festivalen
Emusik 2016 i Spania.
Frist for påmelding: 30.
september. Mer
informasjon og påmelding

Ut på golvet-kurs
i Oslo denne uka
OSLO: I høst kan lærere
repetere danselærdom
som har gått i
glemmeboka. I dag
danses det i Oslo, forrige
uke var det Ut på golvetkurs i Trondheim. Les mer

Kor Arti'-kurs
høsten 2015: se
hvor og når
TRONDHEIM: Kor Arti'
volum 19 tar form. Nytt
undervisningsmateriell
(hefte og cd) kommer og
det blir kursturné i høst.
Påmeldinga til 14 kurs er i
gang. Les mer

UPG etter AFP: Siri danser videre
TRONDHEIM: Siri Singsaas har gått av med AFP etter 20 år
som ansatt i Norsk kulturskoleråd, ved siden av at hun har
arbeidet ved Trondheim kommunale kulturskole.
På "overtid" er hun i høst energisk dansende, som instruktør på
Ut på golvet-kurs. På kurset i Trondheim fikk hun blomster og
applaus for sin store innsats i Norsk kulturskoleråd.

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

Alt
undervisningsmateriell
(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

Klimafestival inviterer kulturskoler til samarbeid - les mer

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: Sirkussommerskole på Karmøy
KOPERVIK. For åttende året på rad ble det sist sommer arrangert
sirkussommerskole på Karmøy, med kulturskolens sirkuslærere
sterkt involvert. Se filmen
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