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Den store UMM-helga landet rundt
ALTA: Fra Alta i nord til Sandefjord i sør - og fem steder derimellom:
Kommende helga skal flere hundre dyktige og spente ungdommer framføre
klassisk musikk så godt de bare kan. Det er nå det gjelder i Ungdommens
musikkmesterskaps regionmesterskap. Les mer på umm.no

Kulturskolerådet stiller opp
for landets militære korps

Kulturskolekalenderen 2016
trykkeklar - kan bestilles

TRONDHEIM: Sett fra kulturskolens
ståsted er de militære korpsene, slik de nå
er spredt regionalt, svært betydningsfulle.
Slik uttrykker Norsk kulturskoleråd sin
støtte til landets militære korps i sitt
innspill til ny langstidsplan for
forsvarssektoren. Les mer

TRONDHEIM: Hva med en lekker
”kunstutstilling” med nyttefunksjon til
egen vegg? Eller som julegave til slekt
eller kolleger? Kulturskolekalenderen 2016
er å få kjøpt, og bestiller du nå har du
kalenderen hos deg i god tid før jul. Les
mer og bestill

MusTek 2016: Program klart - påmeldingsfrist: 25. november
KOLBOTN: Programmet er klart og påmelding er mulig til konferansen MusTek 2016, som
fokuserer bruk av teknologi i musikkundervisning. Konferansen arrangeres 28. og 29.
januar. Britiske Marcel Pusey (t.v.) og svenske Hans Renman er blant foreleserne. Les mer

Aktuelle dokument etter forskningskonferansen - se her

Komp-midler
også for
kulturskoler
OSLO: KOMP er en
støtteordning for
kompetansehevende tiltak
innen rock, jazz,
folkemusikk,
verdensmusikk, viser
m.m. Kulturskoler er
velkomne til å søke, og
søknadsfristen for KOMP
2016 er 15. desember. Les
mer

Kor Arti'-turneen inn i siste fase
OSLO: Høsten Kor Arti-kursturné nærmer seg
sluttstasjonen. i dag kurses det på tredje dagen i Oslo.
Fredag 20. er det Kristiansand sin tur, før turneen fullføres i
Trondheim (25.11) og Molde (26.11). Fortsatt kan du melde
deg på disse kursene, og få både opplæring og
kursmateriell knytta til Kor Arti' volum 19.
Les mer og meld deg på kurs

Rammeplan for kulturskulen - nynorsk versjon klar

Innertier av et Drømmetreff
VERDAL: Aina-Helene Guttorm Einarsen
fra Deatnu/Tana ble svært overrasket da
hun tidligere i høst fikk vite at hun er en
drømmetreffvinner. Nå har hun hatt supre
dager ved Teaterhøgskolen i Nord-

Idun får drømmedag i
tegneseriekunstens tegn
MOLDE: 16-årige Idun Røen fra Surnadal
er utvalgt som tidenes femte drømmetreffvinner, og får en drømmedag i Oslo i dag.

Trøndelag. Les mer - se bilder

Les mer

Kulturskoledagene i Bodø nå - Stjørdal neste uke
BODØ: Så langt er Kulturskoledagene arrangert fire steder dette skoleåret. I dag åpner den
femte utgaven i Bodø. Neste uke skjer det i Stjørdal (26.-27. november) før skoleårets siste
Kulturskoledagene finner sted på Gardermoen 2.-3. februar 2016. Les mer

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

Produsentnettverkskonferansen 2016:
Påmeldingsfrist: 27. nov.
OSLO: Nasjonal produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2016 arrangeres i Oslo i
januar. Programmet er klart og påmeldinga
har åpnet. Konferansen arrangeres ved
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design. Les mer

Kykeliky 2016 i Bergen - ny flyer!

Kor Arti'-materiell

Kor Arti' digital vokser

Ut på golvet 8: dvd-en

kan bestilles

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

stadig

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

kan bestilles

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: Wonderboy med kulturskolebakgrunn
HENNINGSVÆR: Medier kaller ham popens nye wonderboy.
Sangene hans spilles hyppig på radio og strømmetjenestene.
Sondre Justad har kulturskolebakgrunn fra Vågan kulturskole, og
fant det naturlig å bruke samme lokale ressurssenter til å låne
utstyr til denne konserten høyt til fjells. Se filmen
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