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Disse hundre har fått Drømmestipendet 2015
HAMAR: Da er det klart hvem som får Drømmestipendet 2015. På
drommestipendet.no ser du hvem de 100 utvalgte drømmestipendmottakerne
er, og som hver får 10.000 kroner og kjærkommen oppmerksomhet. Les mer

Nyttig rammeplanverktøy kommer snart
TRONDHEIM: Å ta i bruk ny rammeplan kan være krevende. Men med godt verktøy i form av
en veiledning, håper Norsk kulturskoleråd at arbeidet med å ta i bruk den nye rammeplanen
for kulturskolen skal bli enklere å ta fatt på, for både skoleeier og skoleleder. Les mer

Avtale mellom kulturskolerådet og trøndersk UH-sektor
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og en samlet trøndersk UH-sektor har inngått en
samarbeidsavtale. Intensjon: Å styrke og utvikle samarbeidet mellom kunstfag- og
pedagogikkmiljø og de relevante utdanningene i UH-sektoren til beste for utviklingen av
kulturskolen. Les mer

Forlenga frist for innsendelse av sammendrag av bidrag til
konferansen Cutting Edge kulturskole: 15. juni - Les mer her
Søknadsfrist 15. juni: videreutdanninger i kunstpedagogikk ved NTNU

Kulturskolerådet
tar TONOregninga
OSLO: Norsk kulturskoleråd og TONO har inngått
ny avtale som gjør
konsertarrangement
enklere og billigere for de
fleste kommunale
kulturskolene i Norge.
Den nye avtalen gjelder til
og med 2017. Les mer

Kulturskoledagene - når og hvor
TRONDHEIM: Kulturskoledagene har siden 2005 vært et
veldig attraktivt møtested for kulturskolepedagoger, ledere og -eiere. Neste skoleår blir det Kulturskoledagene
flere ganger og flere steder. Sjekk hvor og når her

Konferansen UKM mot 2020 - påmeldingsfrist: 8. juni - Les mer

25 nye Kor Arti'-sanger

digitalisert
- 182 totalt
TRONDHEIM: Et Knutsen
og Ludvigsen-

potpurri og 24 andre nye sanger er
digitalisert for korarti.no. Norsk
kulturskoleråd og Grieg Music Education
kan nå tilby hele 182 sanger i Kor Arti'
digital på internett. Les mer

UMM-påmeldinga
har åpnet
TRONDHEIM: Senere enn tidligere,
men
helt slik det nå skal være: Påmeldingen til
Ungdommens musikkmesterskap 2015 2016 har åpnet. Påmeldingsfrist til de
regionale mesterskapene er 1. oktober
2015. Les mer på umm.no

Cateura på norgesturné - Drammen og Sandefjord neste
DRAMMEN: Cateura fra Paraguay har vakt stor oppsikt med sin musisering på instrument
laget av søppel. Nå er orkesteretpå norgesturné sammen med IRIS kammerorkester. I går
spilte de i Bergen, i morgen i Drammen og lørdag i Sandefjord. Les mer

Talent Norge har fått daglig leder - Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

TRONDHEIM: Alt
undervisningsmateriell i
Kor Arti' volum 18-pakken
kan bestilles. Til bestilling

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

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

Filmglimt: Vill idè har blitt til 1.200 stipend
HARSTAD: Filmskaperen Martin Bremnes fra Harstad mottok
Drømmestipendet i fjor. Nå kan du se filmen 19-åringen har laget
om Drømmestipendet, med et spesielt fokus på årets juryering og
krydret med klipp med mange av årets drømmestipendnominerte.
Se filmen
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