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Kulturrådet støtter kulturskoleutviklingsprosjekt med 400 000 kroner
OSLO: Det skandinaviske prosjektet Kulturskolen som inkluderende kraft i
lokalsamfunnet (KIL) – som Norsk kulturskoleråd har prosjektlederansvar for –
får svært verdifull drahjelp. Kulturrådet bevilger Norsk kulturskoleråd 400 000
kroner til nettverksarbeid i forbindelse med prosjektet. > Les mer

- Helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever samhandling
OSLO: Kulturprosjektet Oppspill - som Norsk kulturskoleråd er part i sammen med KS - og
KS' medlemsdialog «Kultur for framtida», er avslutta. På denne bakgrunnen har
styringsgruppa for prosjektet gitt anbefalinger for KS’ arbeid og kommunesektorens rolle i
den nasjonale kulturpolitikken framover. "Helhetlig nasjonal kulturpolitikk krever
samhandling", mener styringsgruppa. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Arendalsuka 2018: Norsk kulturskoleråds stand meget godt
besøkt - kulturskoledebatt sett av mange
ARENDAL: Kulturskolesaken ble synliggjort på flere måter under Arendalsuka 2018. Langt
over tusen mennesker var innom Norsk kulturskoleråds stand, deriblant statsminister Erna
Solberg. I Arendalsukas hovedprogram var det en kulturskoledebatt, med blant andre
kulturminister Trine Skei Grande (t.v. på bildet) og stortingspolitikerne Karin Andersen (SV,
t.h. på bildet) og Turid Kristensen (H). Debatten kan du fortsatt se på internett.
> Les mer- se debatt
Se også: Kortfilmen "Kulturskole hele uka" - om Norsk kulturskoleråd på Arendalsuka

Sanner begrunner hvorfor det ikke blir
en egen kulturskolemelding
OSLO: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore
Sanner (bildet) og kulturminister Trine Skei Grande skal
lage felles stortingsmelding om kulturskolen og barne- og
ungdomskultur innen høsten 2020, skriver Dagsavisen. Det
er SV skeptisk til, og har stilt skriftlig spørsmål om dette til
regjeringa, som Sanner nå har besvart.
> Les mer

Utlysning: Norsk kulturskoleråd tilbyr ny veiledningsrunde
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har utlyst en ny runde med veiledning for kommuner
som ønsker å etablere kontinuerlig kulturskoleutvikling. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.
Veiledningsperioden starter januar 2019 og varer fram til juni 2020. > Les mer

Veiledning i kulturskoleutvikling: - Både kommunen og

KIRKENES: Nå inviterer
kulturskoleråd
nyeveiledningsprosessen
kommuner til å søke veiledning i
kulturskolen
fikkNorsk
stort
utbytte av
kulturskoleutvikling. Kommunalsjef Arnulf Ingerøyen (bildet) i Sør-Varanger kommune var
med da hans kommune fikk veiledning i første runde. – Det har vært en fornøyelse for meg
som kommunalsjef å delta i veiledningsprosessen og se hvor stort utbytte kommunen og
kulturskolen har fått av deltakelsen, sier Ingerøyen. > Les mer

Kulturskole og korps fokusert i masteroppgave:
"Kunnskapsoverføring særdeles viktig"
STJØRDAL: Skal et samarbeid mellom kulturskole og korps bli optimalt, er god
kunnskapsoverføring og god kommunikasjon særdeles viktig. Det er en essensiell del av
konklusjonen i masteroppgaven "Kulturskolen og korpset er én greie", som er skrevet av
Karsten Selseth Landrø (bildet t.v.), rektor ved Stjørdal kulturskole. > Les mer

> UMMs nasjonale mesterskap blir tredagers igjen

Kulturskoledagene 2018-2019: Vellykka premiere i Tromsø programmene klare for Bergen, Bodø og Stjørdal
TROMSØ: I skoleåret 2018 - 2019 blir det seks utgaver av Kulturskoledagene, og sesongen
ble åpna på vellykka vis i Tromsø 21. - 22. august. Program er nå klare for Kulturskoledagene
i Bergen, Bodø og Stjørdal i november. Påmeldingsstart: 31. august. > Les mer

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

Kulturbarn 0-8: Tom Remlov holder hovedforedraget
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. Den første konferansen,
arrangeres i Oslo 17. – 18. oktober 2018. Program og omtaler er klare. Tom Remlov skal
holde hovedforedraget. > Les mer

Frode Alnæs bidragsyter på
Kor Arti'-konferansen 2018
RØROS: Som i fjor: Det blir Kor Arti'konferanse på Røros også i år. 20. - 21.
november skjer det. Og blant mange
bidragsyterne er Frode Alnæs (bildet) og
Marthe Werring Holmern. Påmelding er
mulig, påmeldingsfrist: 1. november.
> Les mer

Oppdatert: Personvernerklæring og brukervilkår for
Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
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

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell

340 sanger på
nettstedet

Veiledningsbøker kan

Rammeplan for
kulturskolen

kan bestilles

korarti.no

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

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

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.

bestilles

kan bestilles

Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Film: Filmglimt fra Arendal: Kulturskole hele uka
ARENDAL: Norsk kulturskoleråd var i år for første gang
representert på Arendalsuka. Både på stand og som arrangør
av en kulturskoledebatt. Se kortfilmen som Media Service har
laget i den forbindelse, på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd.
> Se film på vimeo.com

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