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«Drømmestipendet er veldig viktig - også for
samfunnet vårt» (Johannes Joner, juryleder)
OSLO: Drømmestipendet betyr veldig mye for de som nomineres og de som får
stipend. Men for meg handler Drømmestipendet om noe enda mer: Dette
handler om samfunnsbygging. Det sier Johannes Joner (bildet), juryleder for
Drømmestipendet 2017. > Les mer og se filmintervju med Joner

- Drømmestipendet betydde
mer enn jeg trodde
BIRKELAND: Rebecca Smeland Granåsen
(bildet) jubla høyt da hun så navnet sitt på
listen over drømmestipendiater i 2016.
Hun ante ikke da at offentliggjøringen bare
var startskuddet for en begivenhetsrik
reise.
> Les mer

Drømmestipendjuryens
medlemmer presenteres
OSLO: Christer Tornell (bildet) og alle de
øvrige medlemmene i Drømmestipendetjuryen 2017 presenteres fortløpende på
drommestipendet.no.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kulturskolekalenderen
2017 kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en finfin
«kunstutstilling» - laget av
kulturskoleelever - til nytelse og
nytte på egen vegg? Eller som
gave til både slekt og kolleger?
Kulturskolekalenderen 2017 er på
markedet, like billig som i fjor og
bestillbar på kulturskoleradet.no.
> Les mer

Påmelding i gang til
Kulturskoldagene Øst 2017
LARVIK: 31. januar - 1. februar 2017
arrangeres siste utgave av
Kulturskoledagene dette skoleåret, i
Larvik.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

GSI-tall: Laveste elevtallet i
kulturskolen på 15 år
OSLO: Ikke siden 2001-2002 har antall
elever i kulturskolen vært lavere enn nå ifølge Grunnskolens Informasjonssystem.
> Les mer

Kykeliky 2017 i Stjørdal

Kartlegger for å skape mer
rekruttering til instrument

STJØRDAL: Konferansekonseptet
Kykeliky videreføres – og i 2017 skjer det i
Stjørdal. Tidspunkt: 4. og 5. april.
> Les mer

FAGERNES: Et større kartleggingsarbeid
fokuserer instrumentgruppene fagott, obo,
harpe, kirkeorgel og kontrabass.
> Les mer

> Kunnskapsministeren til Lederkonferansen 2017
Ny høringsfrist for fagplan i
sirkus: 13. januar 2017
TRONDHEIM: Utkastet til fagplan for
sirkus er ute på høring. Fristen for å levere
høringsinnspill er forlenget til 13. januar
2017. Dette gjøres for at flere skal rekke å
levere innspill, Norsk kulturskoleråd
innser at den opprinnelige fristen like
oppunder juleferien ikke var så gunstig. >
Les mer

Det inviteres til ny
forskningskonferanse
BAKKENTEIGEN: Nettverk for

kulturskolerelatert forskning, Norsk
kulturskoleråd og Høgskolen i SørøstNorge inviterer til forskningskonferansen
Cutting Edge Kulturskole 2017. > Les mer

Kor Arti' digital - over 230
sanger på korarti.no
Cd og hefte kan bestilles
TRONDHEIM: Høstens siste Kor Arti'-kurs
er holdt, og årets undervisningsmateriell cd og hefte - er utlagt for salg på
kulturskoleradet.no. > Les mer

TRONDHEIM: Kor Arti'-turneen 2016 er
over, men Kor Arti' er absolutt veldig oppe
og går på internett. Kor Arti' digital er en
plattform for å lære sang og musikk med
fokus på elevaktivitet. Der fins over 230
sanger innen forskjellige tema, tilrettelagt
for undervisning både i grunn- og
kulturskole. > Til korarti.no

> Rammeplanforum - for diskusjon og spørsmål

Påmeldinga til Nasjonalt
produsentnettverk 2017
OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2017 arrangeres i Oslo i
januar. > Les mer

Invitasjon til Nordeaprosjektet KUL-TUR
OSLO: Norsk kulturskoleråd inviterer - i
samarbeid med Nordea - alle
medlemskommuner til deltakelse i et
utviklingsprosjekt med fokus på
produksjon og formidling. > Les mer

Pilotprosjekt for
kulturtalenter
OSLO: Nordea og Norsk
kulturskoleråd starter
nytt prosjekt innen
kulturelt entreprenørskap
for ungdom. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-materiell
kan bestilles

Kor Arti' digital større og bedre

Idé- og veiledningsbøker kan bestilles

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

Nå fins over 230 sanger
digitalisert i Kor Arti's
nettutgave korarti.no.
> Til korarti.no

Norsk kulturskoleråd
tilbyr fire idé- og
veiledningsbøker.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
for alle som vil ha.
Alt som må gjøres er å
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no.
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Kor Arti'-sang for Johnson og Brende
LONDON: Elever ved Den norske skolen i London sang nylig for
Storbritannias utenriksminister Boris Johnson og hans norske
kollega Børge Brende. Sangen "Sledetrall" fins på Kor Arti'repertoaret, og kompet var fra cd-en Kor Arti' volum 16.
> Se NRK-innslaget
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