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Het tv-stjerne - stolt kulturskolelærer
OSLO: Som deltaker i NRK-suksessen Stjernekamp, har Adam Douglas blitt
folkets nye tv-yndling. Men det er ikke bare i rampelyset Adam leverer og
opplever magiske øyeblikk. Sånt oppstår også ofte i lærer Adams møter med
elever i kulturskolen. (Foto: Julia Marie Naglestad/NRK) > Les mer

Vellykka nordisk fokus på forskning, kvalitet og kompetanse
OSLO: Mye kan tyde på at Norge på godt vis fulgte opp det Danmark og Finland tidligere
også har gjort godt: Å arrangere Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse. Mye applaus
ble gitt og mye begeistring ble uttrykt i Oslo denne uka. Neste konferanse blir i Sverige - i

Stockholm, 20. - 21. mars 2018. > Les mer

Viktige kulturavtaler til barn
og unges beste
FØRDE: Med felles mål
om å sikre barn og unge
gode kulturelle
oppvekstmiljø, har Norsk
kulturskoleråd, UKM
Norge og Kulturtanken
signert viktige avtaler.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

IRISforsk-antologi lansert - kan lastes ned gratis
OSLO: Forskningsprosjektet IRISforsk har munnet ut i antologien "Forskning og utvikling i
kulturskolefeltet. Den doble regnbuen". Antologien kan lastes ned gratis på forlagets
nettsted. > Les mer

Fristen nær: Ennå mulig å
bli med i UMM 2017-2018
OSLO: Ennå er det tid nok til at enda flere
unge klassiske musikere kan melde seg på
Ungdommens musikkmesterskap 20172018. Påmeldingsfrist: 1. oktober.
> Påmelding og mer info på umm.no

Drømmetreff til Daniel: Får
møte verdenskjent musiker
OSLO: Daniel Ivanov var på spilleoppdrag
på nordisk kulturskolekonferanse, da han
fikk en deilig overraskelse. For etter utført
oppdrag og stor applaus, fikk den unge

Drømmetreff til Thea: - En
veldig viktig dytt for meg
OSLO: Drømmetreffet har gitt meg en
viktig dytt i riktig retning. Jeg gleder meg
til å se hva årene fremover har å by på. Det

klarinettisten et Drømmetreff rett i fanget:
Han får et eget mestermøte med den
svenske stjerneklarinettisten Martin Fröst.
> Les mer

sier Thea Johannessen fra Aust-Agder
etter at hun fikk et Drømmetreff fra Norsk
kulturskoleråd og Norsk Tipping.
> Les mer

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2018
TRONDHEIM: Juryen for neste års
kulturskolekalenderen håper på mange
gode bidrag fra landets kulturskoler, og
oppfordrer kulturskolelærere å kartlegge
og dokumentere elevarbeider som kan
være aktuelle bidrag i den populære
kalenderen. > Les mer

> Kulturskole-cd for UNICEF - les lokale nyheter
Kor Arti'-konferansen:
Programmet er klart
RØROS: Programmet er klart og
påmelding er mulig til tidenes første Kor
Arti'-konferanse. På konferansen 5. og 6.
desember får de faste Kor Arti’kursholderne flere nye medspillere. Blant
annet Nora Kulset (bildet t.h.). > Les mer

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

MusTek 2018: 8. - 9. februar
KOLBOTN: For tredje gang arrangeres
MusTek, og sted og tid er bestemt.
MusTek 2018 arrangeres på Kolbotn 8. og
9. februar 2018. > Les mer

> Kulturskolen, arena for mestring - les kronikk

Ny bok: Fagveileder for
visuell kunst
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
lanserer en ny veiledningsbok, «Visuell
kunst i kulturskolen». Fagveilederen –
som kan bestilles på kulturskoleradet.no –
er skrevet primært for deg som underviser
i visuell kunst i kulturskolen. > 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

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

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: Hiphop fra Bamble kulturskole
LANGESUND: Dette nyhetsbrevets filmsnutt er et hiphopnummer
med kulturskoleelever fra Bamble. Kim Tran er elevenes pedagog
og har også koreografert dette nummeret. > 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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