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Rammeplanens fagplaner:
Siste høringsrunde er i gang
TRONDHEIM: Fagplandelen i rammeplanen for kulturskolen er ute på høring. Nå er tredje og
siste fase i høringsprosessen i gang: En åpen, nasjonal innspillsrunde, som gjennomføres
via en nettbasert spørreundersøkelsestjeneste. Høringsfrist: 22. april. Les mer

KS og Norsk kulturskoleråd utlyser prosjektstilling sammen
STEINKJER: KS og Norsk kulturskoleråd samarbeider om en nytt kulturprosjekt, og i den
forbindelse søker de nå etter rådgiver/prosjektleder for felles kultursatsing. Stillingen er en
toårig prosjektstilling, med mulighet for forlengelse. Søknadsfrist: Snarest. Les mer

Over 20 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Drømmestipendet 2016:
Fagjuryene har sagt sitt
Pedagogdagene 2016 i Oslo
18. og 19. august
OSLO: Pedagogdagene 2016 arrangeres i
Oslo 18. og 19. august. Programmet
kommer rett over påske, da åpner også
påmeldinga. Les mer

TRYSIL: Denne uka har Drømmestipendets
seks fagjuryer gjort krevende arbeid. Over
340 nominasjoner er vurdert. Av disse vil
150 havne på drømjuryens bord når den
samles på Hamar 6. - 7. april. 12. mai
offentliggjøres hvilke 100 kulturutøvere
som får Drømmestipendet 2016. Les mer

Lederkonferansen 2016:
Kan være ledige plasser
Lærer bort låtskriverfaget til
kulturskoleelever og -lærere
BØ (I TELEMARK): Askil Holm og Rulle
Smit lærer veldig gjerne bort kunsten å
skrive gode sanger, til kulturskoleelever
og –lærere.
Sammen tilbyr de flere ulike kurstilbud. Norsk
kulturskoleråd er samarbeidspart. Les mer

OSLO: Kulturskoleutvikling er hovedtema
når Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole 31. mars og 1. april
arrangerer den sjuende Kulturskolenes
lederkonferanse.
Påmeldingsfristen gikk ut i går, 16. mars, men
arrangørene melder at det kan være noen
plasser igjen på årets lederkonferanse til de
kjappeste etternølerne. Les mer

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste
Strengere krav til deg som
vil ta PPU-utdanning i 2017
TRONDHEIM: 15. april 2016 er en særdeles
viktig søknadsfristdato for deg som
ønsker PPU-utdanning, men mangler en
utøvende/ skapende bachelor eller en
mastergrad. Neste år kan du ikke søke
PPU-utdanning uten å ha en slik grad. Les
mer

EPTA-konferanse for
pianister og pedagoger
OSLO: Kulturskolelærere som underviser i
pianofaget er i målgruppa for konferansen

Vil ha kulturskoleelever med
i kampen mot mobbing

som arrangeres i Oslo 22.-24. april i år.
Konferanse for pianister og pedagoger
arrangeres ved Edvard Munch
videregående skole. Her blir det konserter,
mesterklasser, verkstedkurs og
demonstrasjoner. Les mer

ELVERUM: Organisasjonen Oss Mot
Mobbing ønsker seg mange
kulturskoleelever med på laget når den
sammen med Charity Bikers MC i juli står
bak en motorsykkelkortesje i
antimobbingens tegn – fra Bodø til
Lindesnes. Les mer

Inkludering i Hemne: Tar verden inn i kulturskolen

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital vokser
stadig

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles

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

Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
Til korarti.no

Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.
Til bestilling

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: Svingende korsang fra Frøya
SISTRANDA: Nyhetsbrevets livescene er denne gangen tildelt
Frøya kulturskole. Svingende korsang supplert med lekne, kule
dansesteg. Se film
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