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Laveste elevtallet på
16 år - markant
nedgang i antall
elevplasser
TRONDHEIM: For sjette skoleåret på
rad krymper det totale antallet elever
i kommunale kulturskoler. Siden
forrige skoleår er det også en
markant nedgang i antall elevplasser
i kulturskolen. > Les mer

127 utøvere klare for UMMs nasjonale mesterskap 2017-2018
OSLO: 127 svært dyktige, unge klassiske musikere er kvalifisert til UMMs nasjonale
mesterskap i Oslo 20. og 21. januar 2018. Det blir to døgn tettpakket med fine kunstneriske
prestasjoner og mye spenning. Flotte premier venter dem som lykkes aller best i
mesterskapet. Årets musiker belønnes med 50.000 kroner. Bildet er fra premieutdeling til
finalister i forrige mesterskap. > Les mer

Se hvem som skal delta i UMMs nasjonale mesterskap > Til umm.no

> Kunngjøring av kulturskolerådets landsstyremøte

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/laveste-elevtallet-pa-16-ar-markant-nedgang-i-antall-elevplasser
http://umm.no/arkiv/127-utovere-klare-for-umms-nasjonale-mesterskap-2017-2018/
http://umm.no/arkiv/spillelister-og-provetider-for-nasjonalt-mesterskap
http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#Landsstyrem%C3%B8tene


Drrømmestipendjuryen 2018 tar form - se hvem som er klare
TRONDHEIM: Drømmestipendåret 2018 er godt i gang. Rundt om i landet melder ungdom
seg som søkere. Mange kommuner er godt i gang med nominasjonsarbeidet. Samtidig tar
årets Drømmestipendet-jury form. På drommestipendet.no kan du følge med og se hvem
juryleder Adam Douglas får med seg i dette viktige juryarbeidet. Nye medlemmer
presenteres fortløpende de nærmeste ukene. > Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kulturskoledagene er over -
se bilder og presentasjoner
HAMAR: Kulturskoledagene-sesongen
2017-2018 er over. Se mer av hva de fem
arrangementene inneholdt - gjennom
utlagte presentasjoner fra foredrag og
kurs samt bildekavalkade fra Hamar.
> Les mer

Norsk Tipping nominert til
pris for Drømmestipendet
HAMAR: Norsk Tipping er nominert til
Sponsor- og Eventprisen 2018, i
kategorien Årets Kultursponsor - for
Drømmestipendet. Det er klart etter at en
jury har vurdert samtlige søknader til den
gjeveste sponsorprisen i Norge. > Les mer

> Tolga kommune vinner av Skoleeierprisen 2018
MusTek: Fortsatt
mulig å delta
KOLBOTN: Ennå er det
mulig å melde seg på
konferansen som gir deg
faglig påfyll for bruk av
teknologi i musikk-
undervisninga. > Les mer

Påmeldingsfristen nær for
Nasjonalt produsentnettverk
OSLO: Konferansen Nasjonalt
produsentnettverk 2018 er et viktig verktøy
for å styrke kulturskolenes arbeid med
formidling og fremføring, men konferanse

http://www.drommestipendet.no/nyheter/jurymedlemmene-presenteres-dagens-kvinne-lina-taule-fjortoft/
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/arrangement/kulturskoledagene
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/januar/norsk-tipping-nominert-til-gjev-pris-for-drommestipendet
http://www.ks.no/fagomrader/utdanning-og-oppvekst/skole/kvalitet-i-skolen/tolga-er-vinner-av-skoleeierprisen/
https://www.mustek.no/


har et innhold som også mange andre kan
ha utbytte av. Påmeldingsfrist: 12. januar.
> Les mer

> Kulturskolekalenderen 2018 kan bestilles
Inkluderingskonferansen
=Vi 2018: Se flyer -
påmelding mulig
LARVIK: =Vi er den nye nasjonale
konferansen som skal gjøre kulturskolen
til en mer inkluderende arena, og kunst og
kultur til et sterkere redskap for
inkludering. Nå kan du melde deg på
konferansen 14.-15. mars 2018. > Les mer

Nye sanger lagt til: 340
sanger på korarti.no
TRONDHEIM: Sangutvalget på
læringsressursen Kor Arti’ digital vokser
stadig. På nettstedet korarti.no er nå 20
nye sanger fra Kor Arti'-repertoaret
digitalisert og utlagt, og dermed er totalt
340 sanger tilgjengelig via korarti.no.
> Les mer på korarti.no

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"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: Presenterer visuell kunst i videofilm
DRAMMEN: I en kortfilm viser kulturskolen i Drammen fram noe
av det skolens visuell kunst-elever laget høsten 2017. > Se film

http://kulturskoleradet.no/nyheter/2017/desember/julegavealternativ-kulturskolekalenderen-2018-kan-bestilles
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14&butikk_handling=vis_produkt&butikk_produkt=87
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/inkluderingskonferansen-vi-flyer-klar-pamelding-mulig
http://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2017/november/inkluderingskonferansen-vi-flyer-klar-pamelding-mulig
https://www.korarti.no/nyheter/nye-sanger-lagt-til-340-sanger-pa-korartino
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/AvwkO_2mVkI
https://youtu.be/AvwkO_2mVkI


Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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