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Hvem vinner Veslefrikkprisen 2017? 
Vil dine elever være med i komposisjonskonkurransen Veslefrikkprisen 2017? Elever på 1.-7. trinn 
kan delta, og alle grupper får en tilbakemelding fra en jury bestående av komponister, musikere og 
pedagoger. Vinnerne får spille sitt verk sammen med NRK Kringkastingsorkestret (KORK), og en reise 
til Oslo for hele klassen. Er du usikker på om det dere lager er godt nok? Ikke tenk på det – poenget 
er jo å lære av tilbakemeldingene dere får! Innleveringsfrist er 10. mars. 
  
Prisvinnerkonserten med KORK den 21.april. 2017 kl. 13.00 streames «live» på nett 
Se informasjon og konkurranseregler på www.musikkfaget.no. 
 

Skolenes sangdag 2017 
Fredag 5. mai synger vi!  
Blir din skole med i en nasjonal sangdugnad som skal høres over hele Norge? Sanger, koreografier 
og tips legges ut på sidene våre innen 1. februar. Les mer om sangene og arrangementet, og meld 
på din skole på her. 
 
Tekstkonkurranse for elever til Skolenes sangdag-låta 
I år er det bandet Lyriaka som skal lage Skolenes sangdag-låta. Men de mangler en tekst! Kanskje dine 
elever vil skrive den? Innsendingsfrist er 31. januar. Les mer om konkurransen 
 

Musikklærernes dag 2017  
I 2015 innførte Musikk i Skolen Musikklærernes dag - en kilde til inspirasjon, glede og faglig påfyll 
for alle lærere som underviser i musikk i grunnskolen. Dette er en dag med praktiske workshops og 
spennende foredrag, hvor musikklærere fra hele landet får anledning til å møtes og ha fullt fokus på 
eget fag, skape nye nettverk og utveksle erfaringer. I 2017 samles vi på Hell/ Værnes.  
Hold av datoen 20. oktober 2017. Mer informasjon kommer. 
 

Kurs: Bli en skole som synger! 
Hvordan kan sang bli en aktiv og levende aktivitet i din skoles hverdag? Hvordan kan sang bli et 
uttrykksmiddel som alle ansatte føler seg trygg på å bruke? Hvordan skape et felles repertoar og en 
felles plan for skolens sangaktiviteter? Bestill et profesjonelt 3-, 4- eller 5-timers kurs til din skole. 
Les mer 

 
Husker du å bruke alle medlemsfordelene dine? 
Scenekort gir billige billetter til forestillinger over hele landet, hele året, og er  
gratis for alle personlige medlemmer som underviser. Det gir rabatt for to personer til forestillinger/ 
konserter ved 32 av landets scener. Se alle medlemsfordeler. 
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