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Kulturskolens nye rammeplan blir politisk
vedtatt i stadig flere kommuner
TRONDHEIM: Den nye rammeplanen for kulturskolen implementeres allerede i mange av
landets kommunale kulturskoler. Rammeplanen dukker også stadig oftere opp på
kommunenes politiske sakskart. Les mer og se gode eksempler

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

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

MusTek 2016: Musikkteknologi for nå- og framtid
KOLBOTN: Konferansen MusTek 2016
viste deltakerne hvilke nyttige muligheter
som fins i bruk av teknologi i
musikkundervisningen. Blant deltakerne
var mange kulturskolelærere. Les mer

Kulturskoleguiden - nyttig og oppdatert kontaktliste
Kulturskoledagene 2015-16
samlet over 1100 deltakere
GARDERMOEN: Den sjuende utgaven av
Kulturskoledagene i 2015-2016 ble
avslutta på Gardermoen i går, Totalt har
over 1.100 deltakere deltatt på
Kulturskoledagene dette skoleåret, der
den nye rammeplanen for kulturskolen har
vært hovedtemaet.
Les mer

Sigvald Fersum Årets musiker 2015-2016
OSLO: 128 av Norges fremste, unge utøvere av klassisk musikk var 23. - 24. januar samlet i
Oslo til den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2015-2016. Slagverker
Sigvald Fersum (hovedbildet) fra Bergen gjorde det aller best i søndagens superfinale og ble
kåret til Årets musiker. Les mer på umm.no

-------------------------------------------------------------------------------------Drømmestipendet 2016 - nominering er nå mulig

Silje har realisert drømmen
TRONDHEIM/NARVIK: Med to kritikerroste
cd-utgivelser har Silje Leirvik (33)
virkeliggjort drømmen om å gi ut sin egen
musikk. Nå er drømmestipendiaten fra
2006 i gang med sitt tredje album. Les mer

Enda mer drømhjelp til Guro
GARDERMOEN: Guro Kjensli Johansen
ble kjempeoverrasket da hun ble utropt
som drømmetreffvinner. 16-åringen fra
Nes fikk Drømmestipendet i 2015, nå får
hun mer hjelp på veien mot drømmen, som
er å leve av å tegne. Les mer

Bli kjent med årets medlemmer i drømmestipendjuryen
--------------------------------------------------------------------------------------

Fagplaner høringsklare - fins på kulturskoleradet.no
TRONDHEIM: Fagplanene i den nye rammeplanen for kulturskolen er høringsklare. I første
omgang skal en nøye utvalgt gruppe med kulturskoler få si sitt om fagplanene.
Fem fagplangrupper har levert hver sin fagplan. Wenche Waagen(bildet t.h.) har forfattet en
innledning samt redigert fagplanene slik at de framstår i felles språkdrakt og med mest mulig lik
struktur. I første høringsrunde vil fagplanene bli vurdert av et representativt utvalg kulturskoler, som
er valgt med tanke på kommunestørrelse, fagtilbud, demografi m.m.. Medio februar åpnes det for
flere høringsinnspill, fortrinnsvis fra andre kulturskoler. Les mer

Rapport fra Cutting Edge
TRONDHEIM: Nå foreligger en rapport fra
forskningskonferansen «Cutting Edge
kulturskole!». Den rommer 28 bidrag av
forfattere som bidro med presentasjoner
på konferansen om kulturskolerelatert
forskning høsten 2015. Les mer

Landsmøtekunngjøring
STJØRDAL: Norsk kulturskoleråds
landsmøte 2016 skal arrangeres torsdag
20. oktober, I Stjørdal i Nord-Trøndelag, på
Scandic Hell Hotell. 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: Tverrfaglige prosjekt i Drammen
DRAMMEN. I filmglimtet denne gangen er det fullt fokus på
tverrfaglig kulturskolearbeid. Det er Drammen kulturskole som
har laget denne filmen med foto- og filmdokumentasjon fra
perioden 2012-2015. Se filmen her
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