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Rammeplanen "på markedet" i september
TRONDHEIM: I andre halvdel av september vil den nye rammeplanen for
kulturskolen være ferdigstilt og klar til digital distribusjon og trykking. Hvis da
Norsk kulturskoleråds sentralstyre er fornøyd med arbeidet som er gjort med
siste del av planen. > Les mer

Pedagogdagene 2016: Kulturskolepedagoger starter
undervisningsåret med faglig påfyll

OSLO: Pedagogdagene 2016 starter i dag, og pedagoger fra hele landet er på
plass ved Norges musikkhøgskole i Oslo når arrangementet bgynner i
formiddag. I år fokuserer Pedagogdagene gjennom verkstedkurs og
diskusjoner praktiske eksempler som kan knyttes opp mot kulturskolens nye
fagplaner . > Les mer

Kor Arti' digital oppusset - og nå med over 200 sanger
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti' i digital utgave har fått et historisk
løft. Nettstedet korarti.no framstår nå med både nytt utseende og mye nytt
innhold, inklusive mange nye sanger - og tjenesten er teknologisk bedre på alle
vis. > Les mer

Kor Arti' volum 20:
Siste kursturné klar

Kor Arti' volum 20:
Jubileumsmarkering

TRONDHEIM: Ingen høst uten, vil mange
si, men nå er det snart slutt: Kor Arti'-kurs
tilbys i høst i 14 byer. Cd og hefte er under
produksjon til Kor Arti' volum 20, som blir
siste Kor Arti'-runde.
> Les mer

RØROS: Norsk kulturskoleråd fullfører 20
år med Kor Arti’-kurs og -læremidler med
en storslagen, spennende og stilfull
todagers jubileumsmarkering på Røros 29.
og 30. november 2016.
> Les mer

Kor Arti' samarbeider med Syngende skole - les mer
Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2017
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2017 håper på
mange gode bidrag fra landets
kulturskoler. Norsk kulturskoleråd
oppfordrer kulturskolelærere til å
dokumentere og sende inn elevarbeider
som kan være aktuelle for den populære
kalenderen. > Les mer

Nytt ordkunstprosjekt –
fagsamling åpen for alle
HAMAR: Norsk kulturskoleråd vil
stimulere til vekst innen faget skapende
skriving, derfor kommer nå pilotprosjektet
Ordkunst underveis - inklusive fagsamling
i november som er åpen for alle
interesserte. > Les mer

Ny idébok klar i september
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd utgir
snart bok nummer fem i sin idébokserie.
Der handler det om performance og
tverrfaglig arbeid. Forfatteren Aase-Hilde
Brekke (bildet) og fagpersoner i Norsk
kulturskoleråd er i innspurten av arbeidet.
> Les mer

Kulturskoledagene 2016-2017: Påmelding til fire arrangement
TRONDHEIM: Også dette skoleåret er det flere regionale utgaver av Kulturskoledagene.
Påmeldinga er i gang til fire av disse viktige arrangementene for kulturskoleeiere, - ledere og
-pedagoger. Fem hovedoverskrifter gjelder for innholdet på Kulturskoledagene 2016-2017:
Kulturskolen som inkluderende arena / Kulturskolen som ressurssenter / Kvalitet i
kulturskolen / Lokalt læreplanarbeid / Vurdering for bedre læring.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Fargespill - flere farger
2016: Toskedal åpner

Konferanse med fokus på
kunstfaglig opplæring

TRONDHEIM: Å hjelpe kulturskolen til å bli
bedre på inkludering ved å bruke
Fargespill som metode. Det er målet med
konferansen Fargespill – Flere farger 2016

KRISTIANSAND: Norsk kulturskoleråd
region øst og Musikk i Skolen innbyr 28.
og 29. september til drøftings- og

som arrangeres i Trondheim 29. og 30.
september. > Les mer

erfaringsutvekslingskonferanse i
Kristiansand - om framtidas kunstfaglige
opplæring. > Les mer

> UMM 2016-17: Påmelding til regionmesterskapene

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital større og bedre

Idé- og veiledningsbøker kan bestilles

Undervisningsmateriellet
(cd-er og hefter) i Kor
Arti'-serien kan bestilles.
> Til bestilling

Nå fins over 200 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker.
> Til bestilling

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Alle kan gratis og
enkelt abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.
> Bli abonnent:
Se "Påmelding
nyhetsbrev" her

Film: "Dronningens drøm"
TANGEN: Animasjonsfilmen "Dronningens drøm" er laget av
elever ved Nesodden kulturskole. > Se filmen

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

drommestipendet.no
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korarti.no
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