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Intensiverer arbeidet
med å styrke
kulturskolens
samfunnsrolle
GLOPPEN: Kulturskolens
samfunnsrolle er viktigere enn noen
gang. Norsk kulturskoleråd vil
intensivere arbeidet med å
synliggjøre denne rollen, og styrke
den ytterligere. Det sier Nils R.
Sandal (bildet), styreleder i Norsk
kulturskoleråd. Les mer

Juryen klar - nominasjon fortsatt mulig
TRONDHEIM: 26 jurymedlemmer er klare til å starte vurderinga av
årets drømmestipendnominerte. Mange kommuner har ferdig med å
nominere, men fortsatt er det mulig for flere kommuner å gi
ungdom sjansen til et drømmestipend. Siste nominasjonsfrist er 26.
februar. Les mer

KS peker på kulturskolen
som viktig arena for
inkludering
KRISTIANSAND: KS’ landsting 2016
anmoder kommunene om å benytte
kulturskoler, idrettsanlegg og
fritidsklubber til aktivitet og bygging av
sosiale nettverk for å inkludere flyktninger
i det norske samfunnet. Les mer

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.) skal holde innledningsforedraget, Lars
Martin Myhre (bildet t.v.) holder avslutningskonserten og den nye rammeplanen for
kulturskolen vil også få fokus på konferansen. Les mer - meld deg på

Programmet klart for
Kykeliky 2016
BERGEN: Hanegal, kaklekor, hønsegårdkonsert, fjær som blir til mange høner og
haner som galer så fjæra fyker. Samt Ole
Hamre, Kurt Johannessen, Terje Isungset
og mange andre bidragsytere som kan
gjøre Kykeliky 2016 til et gullegg for deg
som jobber med kultur for de yngste.
Les mer - meld deg på

Kulturskolerektoren blogger
OSLO: Kim Stian Gjerdingen Bakke er
avtroppende rektor ved Hadeland
kulturskole og påtroppende rektor ved
Asker kulturskole. Og nå skal han blogge
som kulturskolerektor. Sjekk ut bloggen

Viktige UMM-datoer er klare
TRONDHEIM: Datoene er klare for både
den regionale og nasjonale delen av
Ungdommens musikkmesterskap 20162017. UMM er åpent for utøvere under 26
år som spiller klassisk musikk. Ensemblet
Aqua D'or (bildet) fra Buskerud har deltatt
en rekke ganger.
Les mer på umm.no

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste

Opptak til Unge musikere –
søknadsfrist: 15. mars

TRONDHEIM: Også i skoleåret 2016-2017
vil talentutviklingsprogrammet Unge
musikere være et tilbud til spesielt
talentfulle ungdommer. Søknadsfrist: 15.
mars. Les mer

Datoene klare for
Pedagogdagene 2016
OSLO: Pedagogdagene 2016 arrangeres
18. og 19. august. I år blir det kurstilbud
innen både dans, musikk, sirkus,
skapende skriving, teater og visuell kunst
samt flere plenumsøkter. Les mer

Fagplanene ute på høring - les dem på kulturskoleradet.no
TRONDHEIM: Fagplanene i den nye rammeplanen for kulturskolen er høringsklare. Les mer

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 nå 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 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: Elouiz fra kulturskole til Grand Prix
MAURA: Flere av årets deltakere i den norske Melodi Grand Prixfinalen 27. februar har solid kulturskolebakgrunn. Elouiz, som
egentlig heter Christina Cornelia Elouise Pethrus Lauritzen, er en
av dem. 20-åringen var i mange år sangelev ved Nannestad
kulturskole. Hun skal framføre sangen "History".
Se, hør og les mer på nrk.no
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