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Drømmestipendet 2015:
de nominerte meldes inn
ØRJE: De nærmeste ukene har landets
kulturskoleledere en viktig jobb å gjøre. Innen
utgangen av februar skal alle de nominerte til
Drømmestipendet 2015 registreres på
drommestipendet.no. Og først til å nominere i
år: Marker i Østfold!
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

Gode kulturskoleideer unnfanget på gründercamp
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

Vil portrettere unge musikere
OSLO: Kulturskoleelever i alderen fra sju til
fjorten år, med musikk på timeplanen og store
drømmer i hodet. Slike barn og ungdommer
det vil gjerne NRK P3 Urørt og
musikkmagasinet ENO ha!
Les mer

Ketil Gudim juryleder for Drømmestipendet 2015
ÅS: Dette er en stor ære for meg. Det sier Ketil Gudim (bildet),
juryleder for Drømmestipendet 2015 og en av tidenes beste og
mest profilerte norske dansere.
Få norske, mannlige dansere har oppnådd en slik stjernestatus som
Ketil Gudim (58) har. Han har også vist et stort engasjement i å gi
videre av sin kunnskap til unge dansere, også som kulturskolelærer.
Les mer på drommestipendet.no

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.
Til bestilling

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

Spellemannspris til
kulturskoleelever
STAVANGER: Kammerorkesteret 1B1  med
lørdagsskolen ved Stavanger kulturskole som
viktig brikke  kapret årets spellemannspris i
klassen klassisk musikk. Her kan du se og høre
1B1 framføre preludiet til Griegs "Holbergsuiten".
Se film
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