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Bjørnov og Nordahl til
Kulturskolenes
lederkonferanse 2015
OSLO: Kulturskolenes lederkonferanse 2015,
9.10. april: Både skoleforsker Thomas
Nordahl og humorpianist Ingrid Bjørnov skal
på podiet. Og kanskje kommer
kunnskapsministeren, for å dele ut prisen
Årets kulturskolekommune.
Les mer

Drømmestipendet 2015

Gudims drømmestipendjury klar til innsats
TRONDHEIM: Ketil Gudim nøyer seg ikke med å være øverste sjef for Drømmestipendets
juryarbeid i år. Han stiller også i dansejuryen. Han er den første drømmestipendjurylederen
som deltar med sin kompetanse også i den faglige vurderinga av de nominerte. For øvrig skal
Gudim være veldig godt fornøyd med det mannskapet han har med seg i de seks fagjuryene
samt drømjuryen.
Se den komplette jurymedlemslista

De nominerte meldes inn

TRONDHEIM: De nærmeste ukene har landets
kulturskoleledere en viktig jobb å gjøre. Innen
utgangen av februar skal alle nominerte til
Drømmestipendet 2015 registreres på
drommestipendet.no.
Mer om Drømmestipendet på
drommestipendet.no

Programmet klart for Kykeliky 2015
OSLO: Johannes Joner, Kirsten Bråten Berg, Annbjørg Lien og
Lars Vik alias Fritjof Fomlesen kommer. Og forhåpentligvis
kommer mange som arbeider med kultur for de yngste  til
Kykeliky 2015.
Kykeliky 2015 arrangeres 21.  22. april, i Oslo. Påmeldingsfrist: 2.
mars 2015. Nå er programmet klart, og prosjektleder Ragnhild
Skille (bildet) i Norsk kulturskoleråd og de de øvrige arrangørene
synes de har mye spennende og viktig å by på.
Les mer

Nye MusTeksamlinger i tre byer
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, Musikkpedagogikk.no og
Musikk i Skolen arrangerer tre nye MusTeksamlinger i vår  i
Stavanger, Ålesund og Tromsø. Det handler om teknologi i
musikkundervisningen.
I januar 2014 ble den første åpne MusTekkonferansen om bruk av
teknologi i musikkundervisningen arrangert. Sist høst ble
konferansen fulgt opp gjennom regionale MusTeksamlinger i tre
byer. Nå tilbys samme type samling i tre byer til.
Les mer

Forskningskonferanse til Trondheim
TRONDHEIM: Nettverk for kulturskolerelatert
forskning avholder sin fjerde konferanse i
Trondheim 27.  28. oktober 2015.
Det skjer med Dronning Mauds Minne Høgskole
som vertsinstitusjon og arena. Mer informasjon
om både konferanse og et reetablert nettverk i
senere nyhetsbrev, men det kan være lurt å
merke seg konferansetidspunktet allerede nå.

Kulturskolerådet på Kulturtorget 2015
MOLDE: Norsk kulturskoleråd var til stede både med stand og
innlegg Kulturtorget 2015 i Molde, 29. og 30. januar.
Kulturtoget er et årlig arrangement i regi av Den kulturelle
skolesekken, som samlet 290 deltakere i år. Norsk kulturskoleråd
presenterte Kor Arti´ digital gjennom et foredrag samt brukte
standen til å vise fram hele sitt undervisningsmateriell.

Kulturskolerådet stilte med rådgiverne Bård Hestnes og Edvin
Eriksen (henholdsvis t.v. og t.h. på bildet).

Ut på golvet 8: Dvden kan bestilles her
Årets Kor Arti´materiell 29 nye Kor Arti´sanger
kan bestilles
digitialisert
TRONDHEIM: Drøyt 1100
pedagoger har vært på Kor Arti´
kurs i høst. Kursturneen er over,
men undervisningsmateriellet
lever videre, og kan nå bestilles.

TRONDHEIM: Høstens Kor Arti
´kursturné er over, men på
korarti.no er det sangsesong
hele året. 29 nye sanger er
digitalisert.

Til bestilling

Til korarti.no

Kulturskolekalenderen 2015 kan bestilles her
Tips andre om dette nyhetsbrevet!
Tips gjerne venner, kolleger og andre med
kulturskoleinteresse om dette nyhetsbrevet.
Bli abonnent: se "Påmelding nyhetsbrev" her

Eline og Gard i kirkeduett
HAMAR: Hør og se Eline Frydenlund og Gard
Hofshagen fra Hamar kulturskole synge "All I Ask
of You" fra "Phantom of the Opera” av Andrew
Lloyd Webber på elevkonsert i Vang kirke.
Akkompagnatør er Ivan Ivantchev.
Se film
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