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Kulturskoler og forskningsmiljø vil undersøke
effekten av kulturtiltak i grunnskolen
TRONDHEIM: Representanter for et knippe kulturskoler og forskere fra Nord
Universitet – med Norsk kulturskoleråd i en initierende og tilretteleggende rolle,
er i gang med å planlegge det de håper skal bli et forsknings- og
utviklingsprosjekt som undersøker effekter av samarbeidstiltak mellom
grunnskole og kulturskole. > Les mer

Rektorer i storbynettverk vil
ha egen stortingsmelding
om kulturskolen
OSLO: Kulturskolerektorene i
Storbynettverket ber regjeringa legge fram
en egen stortingsmelding om kulturskolen.
– Etter over 50 års eksistens fortjener
kulturskolen det, melder Sjur Høgberg
(bildet) og de øvrige ni rektorene i
Storbynettverket. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2019
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2019
behøver mange gode bidrag fra
kulturskoleelever, og kalenderjuryen håper
på hjelp fra kulturskolelærere for å få
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dokumentasjon på elevarbeider som kan
være aktuelle for kalenderen. > Les mer

Veiledning i kulturskoleutvikling: Veilederkorps med styrka
kompetanse klart til innsats i 2019
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer denne høsten nye kommuner til å søke
veiledning i kulturskoleutvikling i 2019-2020. Fram til veiledningsstart i januar 2019 er
kulturskolerådets veilederkorps på skolebenken for å få relevant kompetanseheving.
Søknadsfrist for kommuner som ønsker veiledning er 1. oktober 2018. > Les mer

Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling -
1, oktober er fristen for å søke veiledning i 2019-2020
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

> Hva Norsk kulturskoleråd er og gjør? Les her

Kulturskoledagene 2018-2019: Programmene klare for
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Bergen, Bodø og Stjørdal - påmeldinga i gang
BODØ: I skoleåret 2018 - 2019 blir det seks utgaver av Kulturskoledagene. Sesongen ble
åpna i Tromsø i august. Nå er programmene klare for Kulturskoledagene i Bergen, Bodø og
Stjørdal i november. Påmeldinga er også i gang til disse arrangementene. > 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

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. Påmeldingsfrist: 30. september. > Les mer

– Kulturskolen viktig for
folkehelsen
TRONDHEIM: En tydelig forventning til
kulturskolen som aktør i det kommunale
folkehelsearbeidet vil kunne bidra til å
realisere god folkehelse for alle. Det er
hovedbudskapet i Norsk kulturskoleråds
innspill til ny folkehelsemelding. > Les mer

Tine Thing Helseth: – Å
konkurrere har betydd mye
for min musikalske utvikling
OSLO: Tine Thing Helseth (bildet) er
sikker: Å delta i konkurranser som
Ungdommens musikkmesterskap (UMM)
har vært viktig for hennes musikalske
utvikling. Årets musiker i UMM 2005
oppfordrer unge musikere til å melde seg
på årets mesterskap.
> Les mer på umm.no

> UMMs nasjonale mesterskap blir tredagers igjen
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Her er alle de 100 drømmestipendmottakerne i 2018
HAMAR: Endelig - her er samtlige 100 mottakere av Drømmestipendet 2018 på ett brett. Etter
utdelinger landet rundt siden mai kan du nå på drommestipendet.no se hvem alle de dyktige,
talentfulle, ambisiøse ungdommene er. > Les mer på drommestipendet.no

> 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: Kulturskolelærere på grunnskoleoppdrag
BUVIK: Lærere fra Skaun kulturskole promoterer kulturskolen
på grunnskolens arena. Her framfører de Hoven Droven-låten
"Kottpolska" på Buvik skole. > Se film på YouTube
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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

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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
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