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Lederkonferansen 2017: Alexander Stöckl klar
for konferanselaget - og du kan melde deg på
OSLO: Med hopplandslagstrener Alexander Stöckl på plass som siste brikke
blant hovedforedragsholderne, er Lederkonferansen 2017 godt besatt hva
gjelder bidragsytere. Programmet er klart og påmeldinga i gang til konferansen
på Norges musikkhøgskole i Oslo, 20. - 21. april. > Les mer

Stipend til ansatte i skolen
uten lærerutdanning
OSLO: Staten har en stipendordning for å
kvalifisere personer som allerede er ansatt
i undervisningsstillinger, men som
mangler godkjent lærerutdanning. Denne
stipendordningen kan være aktuelt for
mange kulturskolelærere. > Les mer

Kulturskolekalenderen 2017
kan fortsatt bestilles
TRONDHEIM: Fortsatt er denne fine og
nyttige kunstkalenderen mulig å få kjøpt.
> Les mer - bestill her

Drømmer om å sjonglere
seg inn i Cirque du Soleil
TRONDHEIM: Den største drømmen til
August Rohde Aass er å bli profesjonell
sirkusartist i verdensberømte Cirque du
Soleil. Drømmestipendet 2016 løftet 15åringens motivasjon til nye høyder. > Les
mer

Fristen ute for å nominere til
Drømmestipendet 2017
TRONDHEIM: Ved midnatt gikk fristen ut
for kommunene til å registrere sine
nominerte ungdommer til
Drømmestipendet 2017. På nettstedet
drommestipendet.no kan du allerede se
presentasjoner av mange av de nominerte.
Mange flere legges ut de nærmeste
dagene - følg med! > Se de nominerte

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kykeliky-programmet klart påmelding mulig

Kor Arti' også til karnevalet

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

TRONDHEIM: Det fins Kor Arti'-sanger
nesten for enhver anledning. Det er
sesong for karneval i mange skoler, og på
læringsressursen korarti.no er sanger
som "Karnevalsamba", "Klovnesang" og
"Jeg vil bli klovn" høyt oppe på "mest
spilt"-lista.
> Mer om korarti.no

EPTA-konferanse for
pianister og pedagoger

Veiledningsbok om visuell
kunst i kulturskolen

OSLO: Kulturskolelærere som underviser i
pianofaget er i målgruppa for EPTAkonferansen som arrangeres i Oslo 31.
mars - 2. april. Påmeldingsfrist: 10. mars.
> Les mer

TRONDHEIM: Snart kommer ei ny
veiledningsbok fra Norsk kulturskoleråd.
Den handler om visuell kunst i
kulturskolen, i ei bok forfattet av Robert
Øfsti. > 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: Grease på kulturskolevis i Vestfold
Musikalkomedien "Grease" er satt opp mange ganger, også ved
flere kulturskoler i Norge. Her får du utdrag fra en oppsetning ved
interkommunale Nord-Jarlsberg kulturskole. > Se film
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