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"Ledelse for kultur – kultur for ledelse"
OSLO: "Ledelse for kultur - kultur for ledelse" er overskriften for
Lederkonferansen 2018. Den arrangeres i Oslo rett over påske: 5. og 6. april.
Programmet er klart og påmelding kan gjøres nå.
Det blir foredrag ved Morten Teien, Silje Eikemo Sande, Erik Peurell og Christian
Winther Farstad. Nytt av året er en paneldebatt med lærerstudenter og deres mulige
framtidige arbeidsgivere. Og tradisjonen tro skal det offentliggjøres hvem som blir
Årets kulturskolekommune. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Viktig "PPU-tilråding" - også
for kulturskolefeltet
OSLO: Stortinget ber regjeringen sikre at
bachelor i praktiske og estetiske fag (180
studiepoeng) kvalifiserer for opptak til
praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).
Sånn lyder tilrådinga som utdannings- og
forskningskomiteen fatta onsdag.
Tilrådinga leder nok til et likelydende
stortingsvedtak, og er noe som gleder
mange også i kulturskolelandet. > Les mer

Snart premiere for =Vikonferansen - du kan ennå
få deltakerplass

LARVIK: Onsdag 14. mars går teppet opp
for første utgave av =Vi. Dette er den nye
nasjonale konferansen som skal gjøre
kulturskolen til en mer inkluderende arena
samt kunst og kultur til et enda sterkere
redskap for inkludering. > Les mer

Veiledning skal styrke kulturskolen som lokalt ressurssenter
SORTLAND: Med en målsetting om å forsterke sin kulturskoles rolle som ressurs- og
kompetansesenter innen kunstfagene, søkte Sortland kommune - som en av nærmere 100
kommuner - om toårig hjelp fra Norsk kulturskoleråds veilederkorps - og var blant de 50 som
ble innvilget hjelp. Nå er veiledningsperioden snart over, og på Sortland er en godt fornøyd
med prosess og resultat.
I neste utgave av Kulturtrøkk kommer informasjon om en ny runde med veiledning i regi av Norsk
kulturskoleråd, der nye kommuner kan søke om å få delta i. > Se reportasje på vol.no

Normer for musikklokaler i
oppdatert versjon
OSLO: «Norsk musikkråds normer og
anbefalinger for lokaler til musikkformål»
foreligger i en oppdatert versjon og er til
nytte også i kulturskoleverdenen.
> Les mer

Inviterer unge,
lokale talent opp
på scenen
STØREN: Når Frode
Alnæs i kveld gjester
Støren med forestillinga
«Frode Alnæs - Min dans
med strenger», er to
tidligere
kulturskoleelever med
som gjestegitarister. >
Les mer

Stipendutlysning fra Ånun
Lund Rej Minnefond
OSLO: Også i år skal Ånun Lund Rej
Minnefond utdele stipend for å inspirere
barn og unge til kreativ aktivitet,
nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og
mellomfolkelig forståelse. Unge klassiske
musikere samt ord- og bildekunstnere er i

«målgruppa» for denne stipendordningen.
> Les mer på umm.no

Ny konkurranse for unge,
klassiske komponister
HORTEN: Midgardkonkurransen – som til
nå har vært en konkurranse for unge,
klassiske musikere – får en ny dimensjon.
Nå skal den også romme en konkurranse
der unge komponister kjemper om en
komposisjonspris som innbefatter en
premiesum pålydende 20 000 kr.
> Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

340 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 340 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: Gitarelev og -lærer spiller jazzklassiker
STAVANGER:Her kan du se og høre Sikia Chi Masters Heien
(15) framføre jazzklassikeren “On Green Dolphin Street”
sammen med sin lærer Morten Askildsen ved Stavanger
kulturskole. > Se film
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