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Over 330 nominert til Drømmestipendet 2016
- se hvem de er og alt det spennende de gjør
TRONDHEIM: Drøyt 330 unge kulturutøvere kan nå smile litt ekstra bredt og
stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2016. På nettstedet
drommestipendet.no kan du lese hvem de er, og se og høre hva de gjør, kan og
drømmer om som kulturutøvere. 12. mai offentliggjøres hvem av dem som er
blant de ett hundre som får drømmestipend i år. Les mer

Fagplanhøring: Nasjonal innspillsrunde starter neste uke
TRONDHEIM: Fagplanene i den nye rammeplanen for kulturskolen er ute på høring. Neste
uke er det klart for tredje trinn i høringsprosessen: En åpen, nasjonal innspillsrunde, som
gjennomføres via en nettbasert spørreundersøkelsestjeneste. Les mer

http://www.drommestipendet.no/newsDetailed.sp?id=216
http://kulturskoleradet.no/nyheter/rammeplanens-fagplaner-er-horingsklare/
http://www.musikklokaler.no
https://youtu.be/GTQWGlzie7M123
http://www.kulturskoleradet.no


Vil lære bort låtskriverfaget til elever og lærere i kulturskolen
BØ (I TELEMARK): Askil Holm har lyktes meget godt som låtskriver og har ingenting imot at
andre lykkes like godt som ham i faget. Sammen med regissør og manusutvikler Rulle Smit
lærer han derfor veldig gjerne bort låtskriverkunsten til både kulturskoleelever og –lærere.

Les mer

Kykeliky 2016: Noen få
ledige plasser igjen
BERGEN: Hanegal, kaklekor, hønsegård-
konsert, fjær som blir til mange høner og
haner som galer så fjæra fyker.

Samt Ole Hamre, Kurt Johannessen, Terje
Isungset og andre bidragsytere som kan gjøre
Kykeliky 2016 til et gullegg for deg som jobber
med kultur for de yngste. Påmeldingsfrist: 10.
mars.

Les mer - meld deg på

Lederkonferansen 2016:
Kulturskoleutvikling i fokus
OSLO: Kulturskoleutvikling er hovedtema
når Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole 31. mars og 1. april
arrangerer den sjuende Kulturskolenes
lederkonferanse.

Professor Johan From (bildet t.h.) holder
innledningsforedraget, Lars Martin Myhre
(bildet t.v.) holder avslutningskonserten og
den nye rammeplanen for kulturskolen vil
også få fokus på konferansen. Prisen Årets
kulturskolekommune 2016 skal også utdeles.

Les mer - meld deg på

Kulturskolestillinger synliggjøres på kulturskoleradet.no
TRONDHEIM: På kulturskoleradet.no finner du fra nå av en oversikt om ledige
kulturskolestillinger i Norsk kulturskoleråds 419 medlemskommuner, inklusive lenker til
utlysningstekst som er utlagt på andre nettsted. Se ledige stillinger her

Strengere krav til deg som
vil ta PPU-utdanning i 2017

http://kulturskoleradet.no/nyheter/latmakerkurs/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/kykeliky-2016-program/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/lederkonferanse-2016-program/
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledige-stillinger-i-kulturskolen/


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

13 pianoer i offentlige rom
OSLO: I løpet av våren vil i alt 13 offentlige
rom i Norge få utplasserte pianoer til fri
benyttelse for alle som ferdes der. Etterpå
vil mange av dem bli å finne i kulturskoler.

Det er JM Norway, den norske seksjonen av
Jeunesses Musicales International, som står
bak dette prosjektet, som norske kulturskoler
ble invitert med i.

Disse får "parkerte pianoer"

Vil ha kulturskoleelever med
i kampen mot mobbing
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

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste

KlarinettBuffé i fem byer
STAVANGER: Spiller du klarinett og er 12
år eller eldre? Da kan du delta på
KlarinettBuffé i Stavanger, Bergen,
Tromsø, Trondheim og i Bærum. Dette er
et samarbeid mellom Norges Musikkorps
Forbund, fem kulturskoler, Schlager-
forlaget og Buffet Crampon. Les mer

Ønsker kulturskoleelever
med i graffitikonkurranse
OSLO: Ungdom og unge voksne i alderen
13 til 26 år er velkomne til å delta i en
graffitikonkurranse der vinneren ender opp
med å få fylle en 20 kvadratmeter stor
vegg med sitt bidrag. Les mer

Opptak til Unge musikere –
søknadsfrist: 15. mars
TRONDHEIM: Søknadsfrist for Unge

Datoene klare for
Pedagogdagene 2016
OSLO: Pedagogdagene 2016 arrangeres

http://kulturskoleradet.no/nyheter/strengere-ppu-krav/
http://jmn.no/2016/02/tretten-pianoer-ut-i-offentlig-rom/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/antimobbing/
http://kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://musikkorps.no/klarinettbuffet/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/graffitikonkurranse/


musikere 2016-2017: 15. mars. Les mer 18. og 19. august. Les mer

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

Til bestilling

Kor Arti' digital vokser
stadig
Totalt fins 182 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.

Til korarti.no

Ut på golvet 8: dvd-en
kan bestilles
Dvd-en tilhørende Ut på
golvet 8 - dans og
bevegelse - kan bestilles.

Til bestilling

Tips gjerne
andre om
Kulturtrøkk!
Alle som vil kan
gratis og enkelt
abonnere på
Kulturtrøkk. Skjema
for påmelding fins
nederst til høyre på
kulturskoleradet.no.

Bli abonnent:
Se "Påmelding

nyhetsbrev" her

Film: Agnete - ener i sang og konkurranser
OSLO: For åtte år siden var Agnete Kristin Johnsen (bildet)
kulturskoleelev og rockbandmedlem da hun kapret
Drømmestipendet 2008. Siden har finnmarksjenta vunnet det
meste hun har stilt opp i som artist. Lørdag gikk 21-åringen helt
til topps i den norske Melodi Grand Prix-finalen.

Se og hør Agnetes vinnerlåt "Icebreaker"

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 Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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http://kulturskoleradet.no/nyheter/opptak-til-unge-musikere/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/datoene-klare-for-pedagogdagene-2016/
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://www.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no
https://youtu.be/GTQWGlzie7M
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://www.kulturskoleradet.no/kontakt/kulturskoleguiden/
http://www.kulturskoleradet.no/om-oss/aktivitetsplan/
http://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/rammeplan-for-kulturskolen/hovedside/
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
http://iris.skul.no
http://www.korarti.no
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
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