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Ønsker bidragsytere til forskningskonferanse
TRONDHEIM: Den femte konferansen for kulturskolerelatert forskning setter
kulturskolen i det 21. århundre i manesjens rampelys. «Cutting edge
kulturskole! - forskning, fag og praksiser i manesjen!» er konferansen døpt. Nå
ønskes bidragsytere velkommen til å presentere forsknings- og
utviklingsprosjekt knytta til utvalgte tema. Les mer

Kvinnherad er Årets kulturskolekommune 2015

OSLO: Prisen Årets kulturskolekommune 2015 er tildelt Kvinnherad. Kommunen mottok
nylig prisen i Oslo. Det er 15. gang denne gjeve prisen utdeles, og det er tredje gang den går
til en hordalandskommune. Les mer

Kulturskole kan bli KS-sak

Siste egg lagt på Kykeliky

OSLO: Styreleder Gunn Marit Helgesen
(bildet) i KS ser på muligheten for å sette
kulturskole og rammeplan på KSagendaen. Utspillet høsta spontanapplaus
på Kulturskolenes lederkonferanse 2015.
Les mer om konferansen

OSLO: Kykeliky 2015 inneholdt hanegal,
kaklekor, kinderegg og eggerøre. Seriøse
konferanser behøver ikke nødvendigvis ha
kjedelig navn og programtitler. Taro Vestøl
Cooper (bildet) bidro med poesislam. Les
mer og se bilder

Ledig stilling: Rådgiver for Norsk kulturskuleråd Sogn og
Fjordane - Søknadsfrist: 1. mai - Tiltredelse: 1. august 2015

Matnyttige
lunsjkonserter
OSLO: I vår får flere
kulturskoleelever
holde lunsjkonserter
ved Nordeas hovedkontor i Oslo. Det gir
dem både verdifull
synliggjøring og
nyttig
framføringserfaring.
Les mer

Kulturskoledagene kommer nærmere deg
TRONDHEIM: Kulturskoledagene har siden 2005 vært et veldig
attraktivt møtested for kulturskolepedagoger, - ledere og -eiere.
Nå skal enda flere få sjansen til å delta: Ett arrangement blir til
flere arrangement, og du får kortere, enklere og trolige billigere
reisevei til «herligheten». Les mer

Årets drømmestipendmottakere er utvalgt
HAMAR: Drømmestipendjuryens arbeid er fullført: ett hundre stipendmottakere er utvalgt.
Hvem disse er offentliggjøres 3. juni, men nå kan kulturskoleledere i kommuner som har
nominert kulturutøvere se resultatet på "lukket sted" på drommestipendet.no. Kommuner
som skal ha utdelingsarrangement har frist til 22. mai med å melde inn dette.

Suksess med Bergen kulturskoles fordypningsprogram

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 157 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
framsida av
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

Filmglimt: UKM-lykke for kulturskolerockere
FØRDE: Musikerne Iver, Halvor, Håvard og Oliver (bildet) fra
Bremanger har alle kulturskolebakgrunn. Sist helg rocka de
grundig og bra på UKM-fylkesmønstringa i Sogn og Fjordane.
Bandet skal representere fylket sitt på UKM-festivalen i
Trondheim i juni. Se film
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