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Hvem blir Årets kulturskolekommune 2015?
OSLO: I dag, 9. april, skal prisen Årets kulturskolekommune 2015 utdeles i
Oslo, på Kulturskolenes lederkonferanse. Det er 15. gang denne gjeve prisen
utdeles. Stavanger fikk prisen i fjor, hvem får den i år? Sjekk
kulturskoleradet.no etter kl. 13.00, da er nyheten ute.

Lederkonferansen 2015
åpner i Oslo i dag

Konferansen Kykeliky 2015
rett rundt hjørnet

OSLO: 9. - 10. april arrangeres den sjette
Kulturskolenes lederkonferanse.
Skoleforsker Thomas Nordahl og
humorpianist Ingrid Bjørnov (bildene over)
kommer. Les mer

OSLO: Johannes Joner, Kirsten Bråten
Berg og Lars Vik alias Fritjof Fomlesen
kommer til Kykeliky 2015. Sammen med
mange som arbeider med kultur for de
yngste. Les mer

UKM byr på
jubileumskonferanse
TRONDHEIM:
Ungdommens
kulturmønstring
(UKM) feirer 30årsjubileum i år, og
innbyr i den
forbindelse til en
inspirasjons- og
jubileumskonferanse
i Trondheim, 22. og
23. juni. Les mer

Kulturskoledagene kommer nærmere deg
TRONDHEIM: Kulturskoledagene har siden 2005 vært et 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

Drømmetreffvinnernes drømmepåsketur til Roma
ROMA: Drømmetreffvinnerne fra 2014 fikk ei drømmepåske i år, da Norsk kulturskoleråd og
Norsk Tipping oppfylte de elleve sarpsborgjentenes drøm om å reise til Roma på kollektiv
"inspirasjonstur". Les mer

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

TRONDHEIM: Alt

TRONDHEIM: Totalt fins

TRONDHEIM: Dvd-en

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

nå 157 sanger digitalisert
i Kor Arti's nettutgave
korarti.no. Til korarti.no

tilhørende Ut på golvet 8 dans og bevegelse - kan
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: Norsk-fransk samarbeid
SANDVIKA: Playing together Norway - France er et
samarbeidsprosjekt mellom fløytister fra Musikk- og kulturskolen
i Bærum og St. Jean de la Ruelle i Orleans i Frankrike. Her holder
de konsert i Bærum kulturhus i mars. Se film

Direktelenker til sentrale menypunkt på kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs m.m. / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplanen
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