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Samarbeider om
utvikling av nytt
verktøy for
kvalitetsutvikling
i kulturskolen
DRAMMEN: Norsk
kulturskoleråd har inngått en
samarbeidsavtale med
Conexus om utvikling av et
verktøy for kvalitetsutvikling i kulturskolen:
PULS for kulturskole.
Les mer

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

"Kulturskole for alle!" - også på Skoletinget 2016
GARDERMOEN: Det handlet mye om kulturskole da cirka 300 kommunale ledere var samlet
på Skoletinget 2016 i regi av KS. Norsk kulturskoleråd fokuserte kulturskolen gjennom
foredrag, kunstneriske innslag og flere andre presentasjonsformer. Les mer

MusTek 2016 neste uke - noen restplasser igjen

UMM: flott musikk, spenning
og jubileumskonsert
OSLO: Fremragende, unge klassiske
musikere spiller de drøyt 125 hovedrollene
når det kommende helg arrangeres UMM
2015-2016 i Oslo. Mesterskapet byr på mye
spenning og flott musikk, og i tillegg
markeres det at UMM fyller 50 år.
Følg mesterskapet på umm.no

Produsentnettverkskonferanse med fokus på
visuelle kunstfag
OSLO: Det var et spesielt fokus på visuelle
kunstfag da konferansen Nasjonalt
produsentnettverk for kulturskoleansatte
2016 nylig ble arrangert. Konferansen ble i
år arrangert for fjerde gang. Les mer

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

Sonoko fikk "drømmehjelp"
- og drømmen lever ennå
BERGEN/OSLO: Sonoko Miriam Shimano
Welde (19) har gjort stor suksess siden
hun mottok Drømmestipendet for ti år
siden. Drømmen er imidlertid som den
alltid har vært: Å bli en enda bedre fiolinist.
Les mer

Nytt jurymedlem - nr. 10
TRONDHEIM: På drommestipendet.no
presenteres nå de 27 medlemmene i
Drømmestipend-juryen 2016. Sirkuspedagogen Seela Wanvik (bildet) skal delta
i fagjuryen for kategorien annet. Les mer

--------------------------------------------------------------------------------------

Kunstutstillinga Kulturskolekalenderen 2016 kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker ”kunstutstilling” med nytteverdi? Kulturskolekalenderen
2016 er å få kjøpt, både til deg selv og kunstinteresserte venner. Les mer og bestill

Kykeliky 2016 i Bergen - se flyer!

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: Refleksjon om kulturskole og kultur
GARDERMOEN: Blant de mange kulturskolerelaterte innslagene
på Skoletinget 2016 var en "refleksjonsfilm" som deltakerne fikk
se ved oppstart andre konferansedag. Den fokuserer verdien av
kunst, kultur og kulturskole. Se filmen her
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