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Ny Drømmestipendet-avtale: Legger en halv
mill. kroner ekstra i drømmestipendpotten
HAMAR: Drømmestipendet-potten øker med en halv million kroner - hvert
stipend øker fra 10 000 til 15 000 kr. Og nå kan kommunene hvert år nominere
så mange unge kulturutøvere de vil til Drømmestipendet. Det er de viktigste
nyhetene når Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping nå har signert en ny,
fireårig Drømmestipendet-avtale. > Les mer på drommestipendet.no

Rammeplanen
for kulturskolen
oversatt til
samisk
TANA/DEANU:
Rammeplan for
kulturskolen, "Mangfold
og fordypning",
foreligger nå på samisk.
Her mottar ordfører Frank
Martin Ingilæ i Tana
kommune (t.h. på bildet)
et eksemplar fra
styreleder Nils R. Sandal i
Norsk kulturskoleråd. >
Les mer

Adil Khan til inkluderingskonferansen =Vi
LARVIK: Adil Khan (bildet) stiller som
hovedforedragsholder på den nasjonale
inkluderingskonferansen =Vi.

Khan er en av landets beste breikdansere, og
høyt verdsatt for sitt arbeid for ungdom, med
kultur som viktig verktøy. Konferansen =Vi
skal gjøre kulturskolen til en mer inkluderende
arena samt kunst og kultur til et enda sterkere
redskap for inkludering. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Desembertoner: Enda flere
stjerner på samme scene
som kulturskoleelever
OSLO: Tomine Harket og Unge Ferrari er
klare for den tv-sendte konserten
Desembertoner - i regi av Nordea - der
Follostrykerne og Emilie Hellum Johansen
representerer kulturskolelandet. > Les mer

MusTek 2018: Påmelding nå
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

Drømmetreff til Jovnna Levi
TANA/DEATNU: Jovnna Levi Joks Vars
fikk Drømmestipendet i vår. Denne uka ble
han svært glad igjen - og overraska - da
han fikk et Drømmetreff i gave. Jovvna
Levi får et møte med den profilerte
svenske bildekunstneren Anders Sunna.
> Les mer på drommestipendet.no

> Påmelding mulig til Nasjonalt produsentnettverk

Julegavealternativ:
Kulturskolekalenderen 2018
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker
«kunstutstilling» med nyttefunksjon til
nytelse på egen vegg, eller som (jule)gave
til noen? Kulturskolekalenderen 2018 kan
bestilles. > Les mer

Kor Arti'-

Fortsatt mulig å få med seg
Kulturskoledagene i januar
KRISTIANSAND: Det gjenstår to femdeler
av inneværende Kulturskoledagenesesong. På Hamar (3.-4. januar) fins ennå
dagpakkeplasser, i Kristiansand (4.-5.
januar) fins det fortsatt plass til flere.
> Les mer

konferansen
2017 i mål
RØROS: Den første Kor
Arti'-konferansen er
arrangert på Røros.
Innholdet ble en blanding
av kjent og kjært samt
nytt og aktuelt. > 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, og totalt fins
39 julesanger tilgjengelig for 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: Julesang fra Gol: " Hele jorden er pyntet til julen"
GOL: Kulturskolelærer Arild Jensen har skrevet denne
julesangen, som framføres av sangelever ved Gol kulturskule,
med Andrea Bergtun Skredderberget og Inger Marie Lien Rust
som solister. > Se film
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