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Utlyses nå: Norsk kulturskoleråd tilbyr ny
runde med veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Nå utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning for
kommuner som ønsker å etablere kontinuerlig kulturskoleutvikling.
Søknadsfristen er 1. oktober 2018, og veiledningsperioden starter i januar 2019
og varer fram til juni 2020. > Les mer

Kulturbarn 0-8: Ny
konferanse om kunst og
kultur for de yngste
OSLO: Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et
prosjekt og en konferanse som fokuserer
kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i
arbeidet med de yngste barna. Nå inviteres
det til den første konferansen, den
arrangeres i Oslo 17. – 18. oktober 2018. >
Les mer

Klart for landsstyremøte i
Norsk kulturskoleråd
GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråds
landsstyremøte 2018 finner sted på
Gardermoen 14. - 15. juni 2018.

Blant sakene som behandles er ny
virksomhetsplan, rammebudsjett, regnskap,
årsmelding samt flere innkomne saker fra

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/juni/norsk-kulturskolerad-tilbyr-veiledning-i-kulturskoleutvikling
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/juni/kulturbarn-0-8-ny-konferanse-om-kunst-og-kultur-for-de-yngste


rådets fylkesavdelinger og regioner.

> Sakspapirene og annen informasjon

> 30 ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Ny konferanse om
kulturskolens rolle i
musikkbasert
miljøbehandling
SANDNESSJØEN: Interessen for
miljøbasert miljøbehandling som metode
er stigende. Norsk kulturskoleråd og
samarbeidspartnere fokuserer
kulturskolens rolle i metoden gjennom en
konferanse i Sandnessjøen 27. – 28.
september 2018. Audun Myskja, Odd
Håpnes og Kathrine Homdrum er sentrale
foredragsholdere. > Les mer

Kulturskoledagene 2018-
2019: Tromsø først ut i høst
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. > Les mer

Årets musiker 2018 anbefaler unge musikere å delta i UMM
TRONDHEIM: Pianist Olaf Andreas Strand (18) hadde aldri før konkurrert som musiker, men
gikk til topps i Ungdommens musikkmesterskap i første forsøk. Årets musiker 2018
anbefaler andre unge musikere å melde seg på UMM for å få mye nyttig lærdom. Påmelding
til UMM 2018-2019 er nå mulig - påmeldingsfristen er 1. oktober 2018. > Les mer på umm.no

> - Vinn stipend og turné med parkert piano

http://kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#Landsstyrem%C3%B8tene
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/juni/konferanse-om-kulturskolens-rolle-i-musikkbasert-miljobehandling
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/mai/kulturskoledagene-i-tromso-program-klart-pamelding-i-gang
http://umm.no/arkiv/umm-viktig-for-min-utvikling-som-musiker/
https://www.jmn.no/nyheter/2018/5/31/vinn-stipend-og-turn-med-parkert-piano


Drømmevår for Anna: Fikk drømmestipend - og Drømmetreff!
TRONDHEIM: Anna Golmen ble kjempeglad da hun fikk tildelt Drømmestipendet i mai.
Søndag 3. juni ble den talentfulle 17-årige bassisten fra Aure tilnærma overlykkelig da hun
attpåtil fikk et Drømmetreff i fanget – en ekstragave fra stipendutdelerne Norsk
kulturskoleråd og Norsk Tipping. Den pakken var det smell i - klikk og les!
> Les om Annas Drømmetreff på drommestipendet.no

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

Musikkpedagogdagen 2018:
Mer kunnskap og
inspirasjon
OSLO: Musikkpedagogdagen 2018
arrangeres på Norges musikkhøgskole 17.
august. Her kan du få ny kunnskap og
inspirasjon. Arrangører er NMH i
samarbeid med Norsk kulturskoleråd
region øst. Påmeldingsfrist: 10. august.
> Les mer på nmh.no

Nordeas sin kulturskulepris
til multimusikaren Kristina
FØRDE: Fredag 1. juni ble Kristina
Fransson (18) frå Førde tildelt Nordeas sin
kulturskulepris. Kulturskuleeleven Kristina
har gått på Førde kulturskule sidan ho var
fire år, og spelar fleire instrument.
> Les meir

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

http://www.drommestipendet.no/nyheter/anna-17-fra-aure-fikk-mote-iron-maiden-bassist-og-ikke-nok-med-det/
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/mai/gyllen-mulighet-for-unge-trompetister-mentorhjelp-fra-tine-thing-helseth
https://nmh.no/studier/kurs/musikkpedagogdagen-2018-17.-august
http://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/juni/nordeas-sin-kulturskulepris-til-multimusikaren-kristina
http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar


> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"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: Tinn kulturskole markerte sitt 50-årsjubileum
RJUKAN: Søstrene Astri og Vilje Lurås opptrådte da Tinn
kulturskole markerte sitt 50-årsjubileum med festforestilling i
Rjukanhusets storesal. Sammen framførte de låten "Like I'm
gonna lose you". > 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

umm.no Følg oss på
Facebook

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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