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Norsk kulturskoleråd vil hjelp nye kommuner:
Neste veiledningsrunde utlyses 15. juni
TRONDHEIM: Denne våren fullfører Norsk kulturskoleråd et toårig
veiledningsarbeid i 50 kommuner. Denne veiledningen er knytta til innføring av
den nye rammeplanen for kulturskolen. 15. juni 2018 utlyser kulturskolerådet
en ny veiledningsrunde retta mot nye kulturskoleeiere og kulturskoler som
ønsker utvikling i kulturskolen til beste for kommunens innbyggere. > Les mer

Krevende arbeid for Adam Douglas og drømmestipendjuryen:
458 nominasjoner til Drømmestipendet er vurdert denne uka
TRYSIL: Drømmestipendets leder Adam Douglas og samtlige fagjuryer har denne uka vært
samlet for å vurdere samtlige av de 458 nominasjonene til Drømmestipendet 2018. Et
krevende arbeid, som følges opp ved at drømjuryen sier sitt om de nominertes drømmer.
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmetreff til Eline: Fikk
møte Sykehusklovnene
TRONDHEIM: Drømmestipendmottaker
Eline Voll fra Rennebu trodde hun "bare"
skulle møte noen i Norsk kulturskoleråd.
Så ble alt brått annerledes, for på en
trondheimskafé fikk 16-åringen servert et
Drømmetreff som falt i smak: En dag med
Sykehusklovnene på St. Olavs hospital. >
Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Lederkonferansen 2018: Påmeldingsfristen er i dag - 22. mars
OSLO: "Ledelse for kultur - kultur for ledelse" er overskriften for Lederkonferansen 2018.
Den arrangeres i Oslo 5. og 6. april. Påmeldingsfristen er i dag, 22. mars.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

Inkluderingskonferansen =Vi i mål - se presentasjoner m.m.
LARVIK: Konferansen =Vi ble arrangert i Larvik forrige uke. Dette er den nye nasjonale
konferansen som skal gjøre kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og
kultur til et enda sterkere redskap for inkludering. > Les mer, se bilder og presentasjoner

Disse får insentivmidler til
inkluderingsarbeid i
kulturskoleregi
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
tildelt 15 kulturskoler insentivmidler til
arbeidet med å fokusere inkludering. Hver
skole får 10 000 kr til å komme i gang med
sin inkluderingssatsing. > Les mer

Nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse
fokuserte inkludering
STOCKHOLM: Nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse 2018 er arrangert - i
Stockholm. Norge stilte med en stor
delegasjon. Tema for konferansen var
"Inkludering och barn på flykt".
> Les mer

> Kulturskolebanken - gebyrfri og nyttig til mye

Ph.d.-avhandling om
kulturskolelæreres
profesjonsidentiteter

EPTA-konferanse for
pianister og pedagoger

OSLO: I sitt ph.d.-prosjektet sitt
undersøkte Anne Jordhus-Lier (bildet) hva
som kjennetegner profesjonsidentitetene
til musikklærere i kulturskolen.. > Les mer

OSLO: Kulturskolelærere som underviser i
pianofaget er i målgruppa for konferansen
som arrangeres i Oslo 20. - 22. april.
Påmeldingsfrist er 1. april. > Les mer

Grand Prix-toer Rebeccas første
opptreden var på kulturskolen
OSLO: Rebecca Thorsen (bildet) ble nummer to i den
norske finalen i Melodi Grand Prix. 19-åringen fra
Nordstrand i Oslo har opptrådt siden hun var liten, og
debuten skjedde på en kulturskolekonsert.
> 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: Kulturskoleelev Kristine imponerer på TV 2
STAVERN: Kristine Emilie Krüger (15) fra Stavern er elev ved
Larvik kulturskole og semifinaleklar i TV 2-konkurransen
Norske Talenter. Sist uke spilte hun på konferansen =Vi som
Norsk kulturskoleråd var medarrangør av. > Se TV 2-film

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan
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