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UMM 2018-2019: Påmeldinga i gang - Virtuosvinner anbefaler unge musikere å delta
ASKER: Vil du være med i Ungdommens musikkmesterskap 2018-2019, kan du
nå melde deg på som deltaker til ett av høstens ni regionale mesterskap.
Vinneren av NRK-konkurransen Virtuos 2018, Birgitta Elisa Oftestad (bildet) har
deltatt tre ganger med stor suksess, og tror mange andre unge musikere vil ha
stort utbytte av å delta i UMM. > Les mer på umm.no

Drømmestipendet 2018: Osloordfører Marianne Borgen
overrakte drømmestipend til breikdanser og trekkspiller

OSLO: Ordføreren i Oslo, Marianne Borgen, hadde nylig en viktig, ærefull oppgave: Å dele ut
to drømmestipend i hovedstaden. Trekkspilleren Mathias Rugsveen (14) og breikdanseren
Emanuel Vestrum (15) bukket, jublet og tok blidt imot penger, diplom, applaus og klapp på
skuldrene. Drømmestipendutdelingene fortsetter i juni. > Les mer på drommestipendet.no

Kulturskoledagene 2018-2019: Tromsø først ut i høst programmet klart og påmeldinga i gang
TROMSØ: I skoleåret 2018-2019 blir det seks utgaver av Kulturskoledagene. Sesongen åpner
i Tromsø 21. - 22. august. Datoer, steder og hovedtema er klare for alle arrangement. I
Tromsø og trolig også på noen av de andre arrangementene skal Mona Ibrahim Ahmed
(bildet t.v.) og Irene Kinunda (bildet t.h.) - begge kjent fra Fargespill - holde et kunstnerisk
foredrag. > Les mer

> 43 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt
Gyllen mulighet for unge trompetister:
Mentorhjelp fra Tine Thing Helseth
OSLO: Høsten 2018 vil et utvalg unge trompetister få en unik
mulighet gjennom «Talent møter mentor»-programmet Reisen til
Reisen til Desembertoner 2018 med Tine Thing Helseth. For én eller
flere av de unge musikerne vil det hele munne i en opptreden på
Nordeas tv-sendte førjulskonsert Desembertoner 2018. > Les mer

Ny veiledningsrunde utlyses
15. juni - Søkerne må ha
politisk vedtatt rammeplan
TRONDHEIM: I juni utlyser Norsk
kulturskoleråd en ny runde med veiledning
retta mot nye kulturskoleeiere og
kulturskoler som ønsker utvikling i
kulturskolen. Ett krav som må oppfylles
for å kunne få veiledning, er at den nyeste
rammeplanen for kulturskolen er politisk
vedtatt. > Les mer

Oppdatert: Personvernerklæring og brukervilkår for
Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger.
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for våre nettsted og øvrige digitale
tjenester, som for eksempel e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom
skjemaer («digitale kanaler»). > Les personvernerklæring og brukervilkår

Kulturskoleeleven Tuva til
topps i Norske Talenter
OSLO: Tuva Lutro (bildet) gikk 18. mai til
topps i TV 2-konkurransen Norske
Talenter. 13-årige Tuva - som er sangelev
ved Odda kulturskole - har i hele år
imponert tv-seerne med sin nydelige
stemme og ditto stemmebruk, og gjorde
det nok en gang på ettertrykkelig vis i den
avgjørende finalen.
> Les mer

Sakspapirene til Norsk kulturskoleråds
landsstyremøte 2018 er klare og utlagt
GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd arrangerer landsstyremøte på
Gardermoen 14. - 15. juni 2018. På kulturskoleradet.no er
sakspapirene tilgjengelig for alle. > Sakspapirene fins her

Nordisk korlederkonferanse
i Trondheim i oktober
TRONDHEIM: Korledere er det mange av i
kulturskolen, og for disse kan Nordisk
korlederkonferanse i Trondheim, 5.-7.
oktober 2018, være av interesse.
Konferansen arrangeres av FONOKO
(Foreningen norske kordirigenter) og
påmelding er nå mulig.
> Les mer på fonoko.no

> 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

Film: Drangedal kulturskole markerte 17. mai

motta. Alt du må gjøre, er
å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

PRESTESTRANDA: På årets lokale, offisielle markering av 17.
mai i Drangedal, deltok kulturskolen med flere innslag. Her
framføres "Morgendagens søsken". > Se film på YouTube

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

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no
Følg oss på
Facebook

umm.no
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