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Juryerer med glød og ydmykhet
RINDAL/TRYSIL: Inga Dalsegg er en av 24 i årets drømmestipendjury, som
denne uka som denne uka har påbegynt det krevende arbeidet det er å velge ut
hvilke unge kulturutøvere som skal få årets ett hundre drømmestipend à 10.000
kroner. - Jeg kjenner meg veldig privilegert som får være med på dette viktige
arbeidet, sier Inga Dalsegg. Les mer på drommestipendet.no

Bjørnov og Nordahl til årets
lederkonferanse 9.-10. april

Kykeliky 2015 - oppdatert
med omtaler av innhold

OSLO: 9. - 10. april arrangeres den sjette
Kulturskolenes lederkonferanse.

OSLO: Johannes Joner, Kirsten Bråten

Skoleforsker Thomas Nordahl og
humorpianist Ingrid Bjørnov kommer.
Påmeldingsfrist: 24. mars. Les mer

Berg, Annbjørg Lien og Lars Vik alias
Fritjof Fomlesen kommer. Sammen med
mange som arbeider med kultur for de
yngste - til Kykeliky 2015. Les mer

Talent Norge rådfører seg med Norsk kulturskoleråd
TRONDHEIM: Den regjeringsinitierte kulturtalentsatsinga Talent Norge synes det er verdt å
lytte til Norsk kulturskoleråd. Dermed møttes partene i Trondheim denne uka. På møtet
fokuserte kulturskolerådet at talentarbeidet begynner allerede i kulturskolen. Les mer

Fagplanskaperne er i gang med skapelsen
STJØRDAL: Nå har de møttes, og nå er de i gang med skapelsen, medlemmene i
fagplangruppene som Norsk kulturskoleråd har satt sammen for å utarbeide fagplandelen av
den nye Rammeplan for kulturskolen. 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

TRONDHEIM: Totalt fins
nå 157 sanger digitalisert
i Kor Arti's nettutgave

TRONDHEIM: Dvd-en
tilhørende Ut på golvet 8 dans og bevegelse - kan

kan bestilles. Til bestilling

korarti.no. Til korarti.no

bestilles. Til bestilling

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan enkelt og
helt gratis bli
abonnenter ved å
bruke skjemaet på
framsida av
kulturskoleradet.no.
Bli abonnent: Se
"Påmelding
nyhetsbrev" her

Filmglimt: Animasjonsfilmer
ÅRNES: Elleve korte animasjoner laget av elever ved
tegne/maleskolen ved Nes kulturskole. Mye kan skapes ved hjelp
av salt. Se film

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
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