
Little Steven Van Zandt and the Disciples of Soul på Teacher Appreciation-turne! 

Little Steven and the 
Disciples of Soul er på 
turne, og lærere er invitert til 
å bli med på moroa - gratis! 

Ved hvert stopp på Teacher 
Appreciation-Turneen vil en 
yrkesutviklingworkshop finne 
sted, og Rock and Roll Hall 
of Famer Steven Van Zandt 
og Rock and Roll Forever 
Foundation-teamet vil 
presentere de spennende 
mulighetene for 
kunstintegrering som 
TeachRock-lærerplanen 
tilbyr. Lokale lærere som 
deltar på en 
gratisyrkesutviklingsøkt vil  

motta opp til to gratis billetter til forestillingen den samme kvelden! 

For å se alle Soulfire Teacher Appreciation-Turnedatoene, workshopdetaljer, og for å melde deg 
på en TeachRock workshop, klikk her. Billetter for hver forestilling er begrenset, så vennligst meld 
deg på i dag! 

Sjekk ut “Steven Van Zandts New Rock and Roll High School,” fra bladet New Yorker, 28 mai 2018! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steven Van Zandt og Lærerworkshopdeltakere i Clearwater, Florida 

 
 

http://teachrock.org/tour/
https://www.newyorker.com/magazine/2018/05/28/steven-van-zandts-new-rock-and-roll-high-school


“Musikk vil til evig tid være menneskehetens mest uforanderlige kilde til inspirasjon og motivasjon, og, 
som vi har lært, musikk viser seg å være vårt mest solide fellesgrunnlag for å etablere kommunikasjon 
mellom lærere og studenter, som er selve fundamentet for utdanning.” 
 

- Steven Van Zandt 
 

Steven Van Zandt adresser lærere i Mobile, Alabama 
 
 

OM TEACHROCK LÆREPLANEN 
TeachRock er en standardisert kunstrettet læreplan som bruker musikkens historie og kultur for å hjelpe 
barn å lære alle emner gjennom nyskapende undervisningsplaner utviklet av erfarne lærere og 
eksperter innenfor dette fagområdet. Fra samfunnsfag og språk til geografi, mediestudier, 
naturvitenskap, musikk og mer: TeachRock har engasjerende og meningsfylt materiale til hvert 
klasserom - som vi deler med lærere og studenter uten kostnad. 
 
TeachRock er godkjent av New Jersey School Boards Association, National Council for Social Studies, 
National Association for Music Education og National Council for Geographic Education, med partnere 
som inkludert Scholastic Inc., HBO, PBS, Reelin’ in the Years, ABC News, Rock’s Backpages, New 
York University Steinhardt School og Grammy Museum. For undervisningsprogram og 
tilleggsinformasjon, vennligst besøk teachrock.org. 
 
 

TILBAKEMELDING FRA LÆRERNE ANGÅENDE WORKSHOPPEN 
“Jeg syntes dette var en av de beste workshops som jeg har deltatt i som lærer.Jeg ble ekstremt 
imponert over læreplanen dere har utviklet. Jeg er faglært i læreplanutvikling, og er sjeldent imponert 
over læreplaner utviklet av eksterne organisasjoner. Men denne undervisning hadde veldig høyt nivå, 
og det er tydelig at dere har lagt stor vekt på hvordan man knytter gode relasjoner til elevene. Hjertelig 
takk for workshoppen, setene på andre rad, og viktigst av alt, deres respekt for læreryrket. Det er ikke 
ofte i disse dager at lærere føler seg verdsatt slik både TeachRock-organisasjonen og Steven Van 

http://teachrock.org/tour/


Zandt fikk oss til å føle i går kveld. Det var virkelig en utrolig ettermiddag / kveld som har gitt meg en 
følelse av entusiasme og nyvunnet vitalitet (noe jeg trengte sårt).” 
Karen O. 
 
“Tusen hjertelig takk for en utrolige konferanse og konsert. Jeg har lenge ønsket å øke bruken av 
musikk i læreplanen, og dette programmet virker som en nærmest perfekt løsning. Jeg beundret hvor 
grundig hvert undervisningsemne ble gått i gjennom, og setter pris på arbeidet for å gjøre hver 
undervisningstime så “lærervennlig” som mulig. Jeg har allerede fortalt mine kolleger i engelsk og 
historie om TeachRock og er ivrig etter å selv innføre det inn i klasserommet. Det er tydelig at dette 
programmet ble utviklet med mye omtanke og detalj.” 
Tom P. 
 
“Jeg ankom skolen i dag morges spent på å sette mange av ideene til verks. (selv om jeg var litt sliten 
etter en fantastisk forestilling i går kveld!)” 
Anonym lærer 
 
“Jeg ønsker å anerkjenne det engasjerte teamet fra Rock & Roll Forever Foundation, som overgikk 
mine forventninger som lærer. Hele opplevelsen var førsteklasses. Fra å sluke opp TeachRock-
innholdet til en to og en halv times soulrevy med bandet deres, sitter jeg igjen med minner som vil vare 
livet ut. Det er fryktelig spennende å ta del i fellesforetaket for å fremme rockmusikkutdanning.” 
Edward J. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steven Van Zandt, hans hund Edie, og utdanerne av New Brunswick, NJ 


