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20 år siden "kulturskoleloven" ble vedtatt Norsk kulturskoleråd håper mange vil feire
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd håper alle landets kulturskoler vil være med
og feire at det i år er 20 år siden Stortinget vedtok dagens paragraf 13.6 i
Opplæringslova: "Alle kommunar skal aleine eller i samarbeid med andre
kommunar ha eit musikk- og kulturskoletilbod til barn og unge, organisert i
tilknyting til skoleverket og kulturlivet elles". > Les mer

TRONDHEIM:
342 unge kulturutøvere
smile ekstra blidt og bredt,2017
og stolt konstatere
342
ungdommer
nominertkan
tilnåDrømmestipendet
at de er nominert til Drømmestipendet 2017. På nettstedet drommestipendet.no kan du lese
om hvem de er samt se og høre hva de gjør, kan og drømmer om som kulturutøvere.
> Til drommestipendet.no

27 nye sanger
digitalisert og
utlagt på
korarti.no
TRONDHEIM:
Læringsressursen Kor
Arti’ digital blir stadig
større og bedre. Nå er 27
nye sanger fra Kor Arti'repertoaret digitalisert og
utlagt på nettstedet
korarti.no.
> Les mer

Norske kulturskoler ønskes
med i Nordiskt centrum för
Distansutveckling
MARIEHAMN: Norske kulturskoler
inviteres med i et nordisk samarbeid om
en felles plattform som skal fokusere
kulturell distanseutvikling og undervisning.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Årets kulturskolekommune
skal kåres – hvem følger
etter Kongsberg?
TRONDHEIM: Torsdag 20. april
offentliggjør kunnskapsminister Torbjørn
Røe Isaksen hvem som blir Årets
kulturskolekommune 2017. Juryen er nå i
gang med å vurdere de nominerte
kandidatene. > Les mer

Lederkonferansen 2017:
Se program - påmelding nå
OSLO: Torbjørn Røe Isaksen og Alexander
Stöckl topper konferanselaget når
Lederkonferansen 2017 arrangeres 20. 21. april. Sjekk ut hele laget, programmet
og meld deg på om dette er noe for deg.
> Les mer

Følger opp konferanse om
kunstopplæring med
seminar
OSLO: «Hvordan styrke de praktiskestetiske fagene på kort og lang sikt» er
tema på et kunstfaglig seminar i regi av
Musikk i Skolen og Norsk kulturskoleråd
region øst. > 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

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

265 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Kulturskolekalenderen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 265 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Kulturskolekalenderen 2017
kan bestilles her.
> 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: Svingende jazz på opplandsk vis
DOKKA: Kulturtrøkk gir denne gangen filmscenen til en gruppe
blåsere fra Nordre Land kulturskole i Oppland. De gir deg sin
versjon av Neil Hefti-låten "Splanky", som ble gjort kjent av The
Count Basie Orchestra i 1958. > Hør og se
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