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Kulturskoledagene 2018-2019: Seks
arrangement - Datoer og steder er klare
TRONDHEIM: Også i skoleåret 2018-2019 blir det flere regionale utgaver av
Kulturskoledagene. I alt blir det seks arrangement, og arrangøren Norsk
kulturskoleråd har nå datoene klare. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Lederkonferansen 2018 starter i dag:

Fokus på "Ledelse for kultur - kultur for ledelse"

OSLO: "Ledelse for kultur - kultur for ledelse" er overskriften for Lederkonferansen 2018.
Den arrangeres i Oslo 5. og 6. april. 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. Tradisjonen tro skal det også offentliggjøres hvem
som blir Årets kulturskolekommune samt at prisen skal deles ut. > Les mer

Hvem kåres til Årets
kulturskolekommune 2018?
OSLO: I dag utdeles prisen Årets
kulturskolekommune 2018. Det er 18. gang
denne gjeve prisen utdeles. Hvem får den?
> Sjekk forsida av kulturskoleradet.no kl.
16.30 - da er nyheten ute

Kulturskolerådet utlyser ny
veiledningsrunde i juni
TRONDHEIM: I juni 2018 utlyser
kulturskolerådet en ny veiledningsrunde
retta mot nye kulturskoleeiere og
kulturskoler som ønsker utvikling i
kulturskolen til beste for kommunens
innbyggere. Selve veiledningen starter i
januar 2019. > Les mer

Skolenes sangdag 2018 med Kor Arti’ på laget
OSLO: Musikk i Skolen har med seg Norsk
kulturskoleråd som samarbeidspart når
Skolenes sangdag 2018 skal arrangeres
fredag 4. mai.
> Les mer

Manusbok med lydspor – for
kulturskoleundervisning
OTTESTAD: Teaterpedagoger i
kulturskolen er målgruppa for boka «Borte
bra – men hjemme best», som Roy Wiktor
Bakke har skrevet og utgir. Bakke er
tidligere lærer og rektor i kulturskolen, og
mener boka er velegnet til undervisning av
barn opp til ti år. > Les mer

Konferansen =Vi: Se
presentasjoner, bilder m.m.
LARVIK: Den nye, nasjonale konferansen
=Vi 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 fra
=Vi 2018

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

340 sanger på

Veilednings-

Rammeplan for

Kor Arti'materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

nettstedet
korarti.no

bøker kan
bestilles

kulturskolen
kan bestilles

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: UMM-ere klare for Virtuos-finalen på NRK
OSLO: Lørdag arrangeres finalen i Virtuos 2018 på NRK1.
Samtlige finalister har tidligere markert seg med flotte
prestasjoner i Ungdommens musikkmesterskap, som Norsk
kulturskoleråd er medarrangør av.
> Se film med finalist Birgitta Elisa Oftestad på YouTube
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