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Rabatt på sangbanken.no 
Alle medlemmer av Musikk i Skolen får nå 30% rabatt på abonnement på Sangbanken. Vennligst oppgi 
ditt medlemsnummer ved bestilling. 
I tillegg har vi innført et privatabonnement for deg som ønsker tilgang uavhengig av arbeidssted. Gå inn 
på www.sangbanken.no for mer informasjon. 

 
Skolenes sangdag 2018 sammen med Oslo Filharmoniske orkester 
Fredag 4. mai kl. 12.00 kan vi love en nasjonal sangdugnad utenom det vanlige! Da livestreames 
Skolenes Sangdag ut til alle skoler som har meldt seg på arrangementet, som er aldeles gratis. 270 
skoler med ca. 60 000 barn er allerede påmeldt og vil stemme i hver fra sitt sted sammen med om lag 
1000 elever og selveste Oslo-Filharmonien fra Oslo Konserthus.  
 
Sangene med lydspor og koreografier er nå lagt ut på Musikk i Skolens hjemmesider. Har din skole ennå 
ikke sett dette kan dere sjekke det ut her. 
 

Nye satsingskoler søkes til skoleåret 2018/2019 

Vi søker etter nye skoler som ønsker å satse på sang gjennom Syngende skole-prosjektet. Som 
satsingsskole får dere blant annet tilgang til Sangbanken, kompetansehevende seminarer for hele 
personalet og kurs og veiledning om hvordan sangen kan brukes systematisk i skolehverdagen. Som 
satsingsskole vil dere også fungere som en rollemodell (fyrtårn) for andre skoler. Gå inn på 
www.syngendeskole.no for mer informasjon.  
 

Musikklærernes dag 2018 
26. oktober 2018 samles vi i Oslo til årets musikklærerdag. Deltakernes tilbakemeldinger viser at vi også 
denne gangen skal legge opp til foredrag og verksteder innenfor alle deler av musikkfaget. Vi jobber 
med programmet for dagen, og kan love at det vil bli minst like innholdsrikt som tidligere. Hold av 
dagen! 
 

To nye musikaler for grunnskolen 
«Årstiden som forsvant», en fengende miljømusikal for målgruppene 5. - 7. trinn, 8. - 10. trinn og 
kulturskolers teater- og musikalgrupper, kommer for salg like over påske. 
«Knut og Fjompenissen» er en stemningsfull julemusikal for de samme målgruppene, og vil være 
tilgjengelig fra juni – i god tid før nytt skoleår! Se resten av utgivelsene våre her. 
 

Barn og unge over hele landet har komponert musikk 
Grupper/klasser på 1. - 7. trinn har nå sendt inn som sin komposisjon til konkurransen om 
Veslefrikkprisen 2018. 7. Ca. 2000 elever har bidratt med 222 komposisjoner. Vinneren offentliggjøres 
på prisvinnerkonserten i Store Studio fredag 13. april kl. 12.30 og konserten strømmes live på 
www.musikkfaget.no og www.nrk.no/kork/   
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