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"Alle skal med - kulturskolen skal styrkes"
OSLO: Nytt kulturløft skal komme. Kulturskoletimen bringes tilbake – og flere
barn skal få mulighet til å gå på kulturskole til en rimelig pris. Sånn lyder det i
Arbeiderpartiets sentralstyres forslag til nytt partiprogram for perioden 20172021. > Les mer

Veiledningsbok om visuell
kunst i kulturskolen
TRONDHEIM: Snart kommer ei ny
veiledningsbok fra Norsk kulturskoleråd.
Denne gang handler det om visuell kunst i
kulturskolen, i ei bok forfattet av Robert
Øfsti. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

30 mill. kr ekstra til
videreutdanning

OSLO: 44 prosent av lærerne i kunst og
håndverk har ingen studiepoeng i faget.
Nå bevilger kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen (bildet) og
Kunnskapsdepartementet 30 millioner
kroner til videreutdanning av lærere,
skriver Utdanning. > Les mer

Ny helt på korarti.no:
Brannbamsen Bjørnis
TRONDHEIM: Brannbamsen Bjørnis har
blitt en populær figur mange steder i
landet, og nå finner du brannbamsens
egen sang på læringsressursen Kor Arti’
digital – på nettstedet korarti.no. > Les mer

Hederspris til kulturskoleambassadør par excellence
OSLO: Arve Tellefsen (bildet) ble tildelt
hedersprisen under utdelingen av
Spellemannprisen 2016. Han har i over to
mannsaldre vært en betydningsfull
musiker og en kulturskoleentusiast som
hyppig har framsnakka betydningen av
skoleslaget. > Les mer

Ledig stilling i Norsk
kulturskoleråd Rogaland
SANDNES: Norsk kulturskoleråd Rogaland
har ledig en fast stilling som rådgiver i 40
prosent fra 1. april 2017. Søknadsfrist: 10.
februar. > Se utlysningen

> Kunnskapsministeren til Lederkonferansen 2017

Kykeliky-programmet klart påmelding mulig
STJØRDAL: Programmet for konferansen
Kykeliky 2017 i Stjørdal 4. og 5. april er
klart og påmelding er nå mulig.
Påmeldingsfrist er 1. mars - og arrangøren
minner om at til Kykeliky 2016 var det
svært stor rift om deltakerplassene.
> Les mer

– Drømmestipendet ga meg
troa på musikalkarriere
GØTEBORG/EID: Asbjørn Hagen fra Eid i
Sogn og Fjordane har mange drømmer.
Den største av dem alle er også den

Fokus på kulturens rolle i et
inkluderende lokalsamfunn
STJØRDAL: Kulturkonferansen 2017 har
fokus på kulturens rolle i arbeidet med å
legge til rette for gode, inkluderende
lokalsamfunn. Påmeldingsfrist: 10.
februar. > Les mer

Drømmestipendjuryen 2017
er fulltallig og klar til innsats
OSLO: . Drømmestipendjuryen 2017 er
fulltallig og klar til innsats. 18 kvinner og

skumleste: Å bli profesjonell musikalartist.
Drømmestipendet han mottok i 2017 har
gitt 20-åringen troa på at han vil lykkes.
> Les mer

12 menn skal i siste halvdel av mars
vurdere alle de nominerte til
Drømmestipendet 2017 og velge ut de 100
som skal få stipend i år.
> Les mer

> Se drømmestipendjuryleder Joners videoappell

Kulturskoledagene Larvik se bilder og presentasjoner

Kulturskolekalenderen 2017
kan fortsatt bestilles

LARVIK: Skoleårets siste utgave av
Kulturskoledagene er arrangert i Larvik.
> Se bildene og presentasjonene

TRONDHEIM: Fortsatt er denne fine og
nyttige kunstkalenderen mulig å få kjøpt.
> Les mer - bestill her

> 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: Viser fram skoletilbud i nye lokaler
ASKIM: Kulturskolen Askim, Skiptvet, Spydeberg har flytta inn i
nye lokaler og synes det er en passende anledning til å vise fram
både åpningsmarkering, lokaler og tilbud i en kortfilm. > Se film
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