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Deltakerrekord for nordisk kulturskolekonferanse
OSLO: 80 deltakere fra samtlige nordiske land samt Estland, Åland og Sveits
kommer til tidenes tredje nordiske musikk- og kulturskolekonferanse. Det er
rekordmange, og det sier kanskje noe om både programkvalitet og at stadig
flere finner det interessant å samarbeide med og lære av nordiske naboer.
> Les mer

Kulturskolerådets kvinne på
Stortinget - vara for Solberg
LEIRVIK: Norsk kulturskoleråds
sentralstyremedlem Liv Kari Eskeland (H)
fra Stord blir stortingspolitiker. I og med at
Erna Solberg fortsetter som statsminister
skal Eskeland møte fast på Stortinget som
vara. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Kor Arti'-konferansen: Nora
Kulset klar som kursholder
RØROS: På tidenes første Kor Arti'konferanse har de durkdrevne, «faste» Kor
Arti’-kursholderne sikret seg flere nye

medspillere. Nora Kulset (bildet t.h.) er klar
som kursholder. > Les mer

Nye sanger lagt til: Over 300
sanger på korarti.no

Nå kan spillelister opprettes
på Kor Arti’ digital

TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti’
digital blir stadig større og bedre. På
nettstedet korarti.no er nå 20 nye sanger
fra Kor Arti'-repertoaret digitalisert og
utlagt. > Les mer

TRONDHEIM: Gladnyhet til skoleansatte
som bruker læringsressursen Kor Arti’
digital: Nå kan det opprettes spillelister,
noe som er svært nyttig i
undervisningssammenheng. > Les mer

Kulturskoledagene: Programmene klare - påmelding mulig
TRONDHEIM: Da er programmene klare for Kulturskoledagene 2017-2018, og påmelding er
mulig til samtlige fem arrangement. "Samarbeid om elevens læring" er hovedoverskrift for
Kulturskoledagene 2017-2018. > Les mer

Ny bok: Fagveileder for
visuell kunst

Lederdager i nord - ny
konferanse på seks steder

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
lanserer en ny veiledningsbok, «Visuell

SORTLAND: Med konferansekonseptet
Lederdager i nord 2017 håper Norsk

kunst i kulturskolen». Fagveilederen –
som kan bestilles på kulturskoleradet.no –
er skrevet primært for deg som underviser
i visuell kunst i kulturskolen. > Les mer

kulturskoleråd å bidra til at mange
nordnorske kommuner i høst får nyttig
rammeplanrelatert kulturskoleutvikling.
> Les mer

> Konferanse i Førde: Felles barn, felles ansvar

Forskningskonferansen:
Endelig program klart
BAKKENTEIGEN: På Cutting Edge
Kulturskole kan du oppdatere deg
på forskning på – eller med klar
relevans til – kulturskole. Detaljert
program er klart - påmelding er
fortsatt mulig. > Les mer

Påmeldingsfrist til UMM
2017-2018: 1. oktober
> Påmelding og mer info på umm.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 i høst kommer et annet sangkurstilbud
– med høy Kor Arti’-faktor. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

309 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 309 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Fem 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: Kulturskolelærere på høstturné til barneskoler
VIGGJA: Lærerne ved Skaun kulturskole er årlig på høstturné til
kommunens barneskoler. Se dem i aksjon, og les om hvorfor de
gjør dette. > Se film på YouTube

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

umm.no
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