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Kulturskoleloven 20 år: 20 skarpskodde
skribenter med klare kulturskolemeldinger
TRONDHEIM: Kulturskolen må integreres i grunnskolen. Et kulturskoleløft
behøves - med styrking av kulturskolens sosiale profil. Gjenopprett
kulturskoletimen. Det behøves en kulturskolelov som definerer innhold og
omfang. Ønskelig med flere kulturskoleforsøk med ulike driftsformer.
Disse ønskene og kravene - og mange flere - fra meget erfarne kulturskoleledere fins
i heftet "Hurra for loven vår! ... men mer behøves, kjære politiker!". Heftet er nå
tilgjengelig på nettstedet kulturskoleradet.no. > Les mer

Stor jubileumsmarkering
foran Stortinget - og på nett
OSLO: Kulturskolelovens 20-årsjubileum
skal markeres grundig foran Stortinget
onsdag 31. mai. Det blir både
spektakulære nummer og seriøs debatt.

Hvem lager de beste
jubileumsinnslagene?
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
utlyst en konkurranse i forbindelse med
kulturskolelovsjubileet, med premier til de
beste jubileumsinnslagene - laget og/eller
framført av kulturskoleelever.

Det blir kjente artister, profilerte politikere og
dyktige kulturskoleelever – og det hele
strømmes via internett sånn at
kulturskoleentusiaster i hele landet kan
oppleve markeringa.
> Les mer

Påmeldingsfrist er 28. juni. Dokumentasjon er
viktig - så Norsk kulturskoleråd minner alle
konkurransedeltakere om å gjøre filmopptak
når innslaget framføres i vår. De tre beste
innslagene vil bli premiert.
> Les mer

> Alt om kulturskolelovsjubileet finner du her
Høysesong for drømmestipendutdeling
NORDFJORDEID: Drømmestipendsesongen er i gang for
fullt. Rundt om i landet deles det nesten daglig ut nye
stipend til unge kulturutøvere nå i mai. Indigo Child (bildet)
fra Eid er blant mottakerne av Drømmestipendet 2017.
> Følg Drømmestipendet på Facebook

Ungdomsmusikkfestival i
Nederland i 2018
SNEEK: 8. - 11. mai 2018 arrangeres
Europeisk ungdomsmusikkfestival 2018 i
Nederland. Arrangøren håper på 7.000
unge musikere - gjerne også mange
norske kulturskoleelever - og har allerede
åpnet for registrering. > Les mer

Sommersanger på Kor Arti'
TRONDHEIM: Det går mot sommer, og på
læringsressursen Kor Arti' digital fins et
variert repertoar med sommersanger,
velegnet både for skoleavslutninger og
sommerferieallsang.
> Se sommersangene på korarti.no

> 53 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Lederopplæring til å lære av
BATNFJORDSØRA: I 2016 inviterte Norsk
kulturskoleråd Møre og Romsdal til
lederopplæring for kulturskoleledere i eget
fylke og Sogn og Fjordane. I løpet av mai
avlegger 21 ledere eksamen i «ledelse av
tverrfaglige prosesser». > Les mer

Rammeplanseksjonen
gir nyttig
planhjelp
> Til rammeplanseksjonen på
kulturskoleradet.no

Bok om musikkpedagogikk
«Eleven og musikken» er en ny bok om
musikkpedagogikk. Forfatterne Elin
Angelo og Morten Sæther fokuserer
forholdet mellom elever og musikk - med
vekt på musikkundervisning i skole og
lærerutdanning.
> Les mer på universitetsforlaget.no

Utlyser midler til forskning på barn og unges kunst og kultur
OSLO: Kulturrådet lyser nå ut midler til forskning om kunsten og kulturens plass i barn og
unges liv. Forskningssatsingen ble vedtatt i 2016 og det lyses nå ut midler til
forskningsprosjekt innenfor rammen av dette programmet. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

289 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 289 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fire idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis å
motta. Alt du må gjøre er
å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Stort engasjement rundt Skolenes sangdag
OSLO: Skolenes sangdag skapte stort engasjement landet rundt,
og mange elever og lærer brukte Kor Arti'-repertoaret 5. mai.
> Se filmer på YouTube-kanalen til Skolenes sangdag

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no
Følg oss på
Facebook
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