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- Positivt med omorganisering av DKS
OSLO: Regjeringen omorganiserer Den kulturelle skolesekken og vil samtidig
styrke ordningen med 12,2 millioner kroner. - Spennende og positiv nyhet, sier
direktør Morten Christiansen (bildet t.h.) i Norsk kulturskoleråd. Les mer

Internasjonal konferanse om øving i Oslo - les mer

Veiledning for
lokalt ramme-
planarbeid er å få
TRONDHEIM: "Veiledning
for lokalt rammeplan-
arbeid" foreligger nå både
digital og trykt. 

Norsk kulturskoleråd håper
dette gjøre det enklere å
implementere den nye
rammeplanen for
kulturskolen i kommunene. 

Last ned veiledning

Ros fra høyeste KS-hold til
rammeplandokument
OSLO: Den nye rammeplanen for kulturskolen og den
tilhørende veiledningen, begge dokument som Norsk
kulturskoleråd står bak, får ros og støtte fra høyeste KS-
hold, som er Lasse Hansen, administrerende direktør
(bildet). Les mer

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/dks-omorganiseres/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/konferanse-om-oving/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/veiledning-for-lokalt-rammeplanarbeid/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/ros-fra-hoyeste-ks-hold/
https://youtu.be/717rJJCuJmw
http://www.kulturskoleradet.no


Rammeplanen ut til kulturskolefolket
MOSJØEN: Norsk kulturskoleråd er i gang med å gjøre den nye rammeplanen for
kulturskolen kjent for de som skal arbeide innenfor rammene av planen.

Bildet er fra en pause i et presentasjonsmøte for kulturskoleledere og -lærere fra Helgeland i forrige
uke. Liknende presentasjoner er gjort også i Gauldal og på Fosen. Foto: Ragnhild Skille

Faglig påfyll å få: Orgelfagdager på Kongsberg - les mer

Påmelding til forskningskonferansen 2015 nå!
TRONDHEIM: Forskningskonferansen «Cutting edge kulturskole - forskning, fag og praksiser
i manesjen» arrangeres i Trondheim 27.-28. oktober. Påmelding er mulig fram til 1. oktober,
men det er penger å spare på å gjøre det før 1. september. Les mer

http://www.gloger.no/index.php?option=com_content&view=article&id=211%3Aorgelfagdager&Itemid=122&lang=nb
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/pamelding-i-gang-til-forskningskonferansen/


Valg 2015: Norsk kulturskoleråd på banen for kulturskolen
TRONDHEIM: Snart er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og Norsk kulturskoleråd er på
banen for kulturskolens sak. Ikke som parti, men som en aktiv interesseorganisasjon som
ønsker å påvirke de partier og de politikere som stiller til valg 14. september. Les mer

Ønsker bidrag til
2016-kalenderen
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen
2016 håper på mange
gode bidrag fra landets
kulturskoler - og viktig
hjelp fra disses lærere.
Les mer

Kulturskoledagene - når, hvor og hva
TRONDHEIM: Kulturskoledagene skal dette skoleåret
arrangeres sju steder i landet. Steder og datoer klare - og
arrangøren Norsk kulturskoleråd kan fortelle deg mer om
hva innholdet blir. Sjekk hvor, når og hva

Nå blir det mulig å repetere
gamle Ut på golvet-takter
TRONDHEIM: I høst er det mulig for lærere
å repetere danselærdom som har gått litt i
glemmeboka. Det blir Ut på golvet-kurs i
Oslo, Trondheim og Stavanger. Les mer

Kor Arti'-kurs høsten 2015:
hvor og når er klart
TRONDHEIM: Kor Arti' volum 19 tar form.
Igjen blir det nytt undervisningsmateriell i
form av hefte og cd samt kursturné i høst.
Datoer og steder er klare, påmeldinga har
åpnet. Les mer

Produsentkonferanse i 2016
OSLO: Også dette skoleåret arrangerer
Norsk kulturskoleråd og Nordea
konferanse i Nasjonal produsentnettverk
for kulturskoleansatte. Det skjer i
samarbeid med Nasjonalmuseet, i Oslo,
14.-15. januar i 2016. Les mer

UMM-påmelding pågår -
regionmesterskap i høst
TRONDHEIM: Påmeldinga til Ungdommens
musikkmesterskap 2015 / 2016 er i gang.
Påmeldingsfrist til regionmesterskapene
er 1. oktober. Les mer på umm.no

Ungdomsmusikkfestival i Spania - norsk påmelding i gang
TRONDHEIM: 20.000 ungdommer fra 26 land spiller sammen. Det er målet for
åpningskonserten på neste års EMUSIK 2016, som er den 16. europeiske
ungdomsmusikkfestivalen. Norske kulturskoleelever ønskes velkommen til San Sebastian,
og den norske påmeldinga er i gang. Frist: 30. september. Les mer

http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/valg-2015-norsk-kulturskolerad-pa-banen-for-kulturskolen/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kunstbidrag-onskes-til-kulturskolekalenderen-2016/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kulturskoledagene-kommer-til-et-sted-naermere-deg/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/mulig-a-oppfriske-ut-pa-golvet-takter/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/kor-arti-volum-19/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/neste-produsentnettverkskonferanse-i-januar-2016/
http://umm.no/arkiv/umm-2015-2016-pameldingen-er-apnet/
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/emusik-2016-i-baskerland/


Kor Arti'-materiell
kan bestilles
TRONDHEIM: Alt
undervisningsmateriell i
Kor Arti'-serien kan
bestilles. Til bestilling

Kor Arti' digital vokser
stadig
TRONDHEIM: Totalt fins
nå 182 sanger digitalisert
i Kor Arti's nettutgave
korarti.no. Til korarti.no

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

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
kulturskoleradet.no.

Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her 

Film: Drømmestipendmottaker Anders Aune
SKAGE: Anders Aune fra Overhalla fikk Drømmestipendet i år.
Her framfører Anders Rush-låten "Red Barchetta". Se filmen

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen

drommestipendet.no iris.skul.no korarti.no

kulturskolebanken.no umm.no umojacfc.com

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://www.kulturskoleradet.no
https://youtu.be/717rJJCuJmw
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/aktivitetsplan/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
http://umojacfc.com
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