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Her er de: Årets 100 drømmestipendmottakere
OSLO: Her er alle årets 100 mottakere av Drømmestipendet 2017 på ett brett.
Etter utdelinger landet rundt i mai og juni kan du nå på drommestipendet.no se
hvem alle de dyktige, talentfulle, ambisiøse og heldige ungdommene er.
> Til drommestipendet.no

Kronikk: Hurra for
sirkusfaget i kulturskolen!

Nedlastbar sirkusfagplan

TRONDHEIM: Kulturskolen har nyleg fått
sin sjette fagplan: Fagplan for sirkus.
Måtte planen inspirere fleire kulturskolar til
å gi eit tilbod i dette faget som fungerer
glimrande for inkludering. > Les kronikk

TRONDHEIM: Den ferske fagplanen for
sirkus - laget i regi av Norsk kulturskoleråd
- kan du lese og laste ned i
rammeplanseksjonen på
kulturskoleradet.no. > Les mer

SV vil at regjeringa skal styrke
finansieringen av kulturskolene

OSLO: Det er urovekkende at elevtallet i kulturskolene
synker, og at tilbudet er snaut i mange kommuner – og
dyrt. Det sier stortingspolitiker Karin Andersen (bildet) fra
SV og ønsker at regjeringa i budsjettet for 2018 skal styrke
finansieringen av kulturskolene og fremme forslag til
hvordan en maksprisordning kan gjennomføres. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Mange kulturskoleelever på
UKM-festival i Rogaland
Kor Arti' i konferansedrakt
RØROS: Det blir ingen Kor Arti'-turné
kommende høst. I stedet blir det Kor Arti' i
konferansedrakt på Røros 5. og 6.
desember. Konferansen vil inneholde både
kjente og nye Kor Arti'-element.
> Les mer

SANDNES: Inna Marja Amundsen (bildet)
fra Evenes i Nordland var en av mange
ungdommer med kulturskolebakgrunn
som viste fram sitt kulturuttrykk og fikk
fine kulturelle og sosiale opplevelser på
årets UKM-festival. Foto: Kevin Holen
> Se og les mer på ukm.no

Syng det!-kurs i høst - med
høy Kor Arti’-faktor
OSLO: Norsk kulturskoleråd har avslutta
kurstilbudet Kor Arti’, men for alle
pedagoger og andre som like de
samsangkursene, er det trolig godt nytt at
det til høsten kommer et annet
sangkurstilbud – med høy Kor Arti’-faktor.
> Les mer

Ledere med klare kulturskolemeldinger
TRONDHEIM: Kulturskolen må integreres i grunnskolen. Et
kulturskoleløfte behøves - med styrking av kulturskolens sosiale
profil. Gjenopprett kulturskoletimen. Det behøves en kulturskolelov
som definerer innhold og omfang. Disse ønskene og kravene - fra
meget erfarne kulturskoleledere - fins i heftet "Hurra for loven vår!
... men mer behøves, kjære politiker!". > Les mer

Påmeldinga er i gang til
UMM 2017-2018
> Påmelding og mer info på umm.no

Kulturskoledagene 2017-

Lederdager i nord - ny

2018 - på fem steder

konferanse på seks steder

TRONDHEIM: Samarbeidet om elevenes
læring er hovedtema for
Kulturskoledagene 2017-2018. Dette
viktige temaet skal belyses gjennom
plenum- og gruppeforedrag, verkstedkurs
og gruppediskusjoner.
> Les mer

SORTLAND: Med konferansedagkonseptet Lederdager i nord 2017 håper
Norsk kulturskoleråd å nå fram til riktig
mange nordnorske kommuner med en
dose rammeplanrelatert
kulturskoleutvikling kommende høst. >
Les mer

Fortsatt noen ledige plasser
til Nordisk konferanse 2017
OSLO: Nordisk kulturskolesamarbeidet
videreutvikles og forsterkes ytterligere når
det i september arrangeres en ny nordisk
musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo.
> Mer informasjon og påmeldingsmulighet

> 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: Animasjon fra Kulturskolen Øst i Agder
TVEDESTRAND: Kulturskole Øst i Agder har en
animasjonsfilmgruppe. Her kan du se et resultat av arbeider det:
Kortfilmen "Pokémon Hunt". > Se film på YouTube

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