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Tre mill. kroner ekstra til Norsk kulturskoleråd
OSLO: Tre millioner kroner ekstra til Norsk kulturskoleråd i 2018 - for å styrke
organisasjonens arbeid med kulturskoleutvikling. Det ble klart da Høyre,
Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre onsdag ble enige om et nytt
statsbudsjett for neste år. > Les mer

=Vi skal inkluderingskonferansen hete - og påmelding mulig
LARVIK: =Vi er den døpt, den nasjonale konferansen som skal gjøre kulturskolen til en enda
mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for inkludering. Nå
kan du melde deg på konferansen som arrangeres 14. - 15. mars 2018. > Les mer

MusTek 2018: Oppdaterer deg på teknologi i
musikkundervisninga - program klart, påmelding mulig
KOLBOTN: Programmet er klart og påmelding er mulig til MusTek - et konferansekonsept
med fokus på praktisk bruk av teknologi i musikkundervisninga. MusTek 2018 arrangeres på
Kolbotn 8. - 9. februar 2018. > Les mer

Kulturskolekalenderen 2018 kan bestilles nå - ekstra god
kvantumsrabatt om du bestiller i november
TRONDHEIM: Hva med en lekker «kunstutstilling» med nyttefunksjon til nytelse på egen
vegg, eller som gave til slekt eller kolleger? Kulturskolekalenderen 2018 er å få kjøpt.
Bestiller du i november, er en ekstra god kvantumsrabatt mulig å få. > Les mer

Fortsatt mulig å få med seg Kulturskoledagene 2017-2018
KRISTIANSAND: Kulturskoledagenesesongen er straks halvveis. I dag starter
arrangementet på Stjørdal. På Hamar (3.-4.
januar) fins ennå dagpakkeplasser, i
Kristiansand (4.-5. januar) fins det fortsatt
plass til flere. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Nå er det klart hvem som får
delta i nasjonalt UMM
TRONDHEIM: Det er avgjort hvem som får
delta i sesongens nasjonale Ungdommens

musikkmesterskap. Guro Kristine Kitterød
(bildet) og 126 andre unge musikere er
kvalifisert via regionmesterskapene.
> Les mer på umm.no

Rabattert teaterutstyr for
Norsk kulturskoleråds
medlemskommuner
SANDEFJORD: Norsk kulturskoleråd og
Frilynt Norge har inngått en avtale som gir
kulturskoler og andre i kulturskolerådets
medlemskommuner rett til å handle og leie
teaterutstyr til rabattert pris. > Les mer

Kor Arti'-konferansen 2017:
To gratis undervisningspakker til alle deltakere

Programmet klart til
Nasjonalt produsentnettverk
2018 - påmelding mulig

RØROS: Kor Arti'-konferansen arrangeres
5. og 6. desember. I tillegg til program av
høy kvalitet frister arrangøren Norsk
kulturskoleråd med to gratis
undervisningspakker til alle deltakere.
Påmeldingsfrist: 25. november. > Les mer

OSLO: Nasjonalt produsentnettverk for
kulturskoleansatte 2018 arrangeres i Oslo
6. – 7. februar. Med Ingrid Forthun og
Rebekka Brox Liabø som sentrale
bidragytere. Program er klart - påmelding
er mulig. > Les mer

Flere julesanger utlagt på korarti.no
Jula er ennå noen uker unna, men på læringsressursen Kor
Arti’ digital er det juleaktivitet. Julesangrepertoar på
korarti.no er nettopp utvidet med åtte sanger, nå fins totalt
39 julesanger tilgjengelig for alle brukere av denne
tjenesten. > Les mer på korarti.no

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

317 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 317 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: 44 sekunders kulturskolepromotering
VINSTRA: En kan markedsføre seg godt på 44 sekunder. Denne
filmen er et resultat av et verkstedkurs ved Fron kulturskole,
holdt av Morten Minothi Kristiansen. Til å lage filmen fikk
kursholderen hjelp fra flere kulturskoleelever. > Se film

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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