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Kulturskolen og Drømmestipendet har betydd
uvurderlig mye for Stjernekamp-Ella
OSLO: Stjernekamp-stjerna Ella Marie Hætta Isaksen er svært takknemlig for de
mange årene med undervisning hun fikk på kulturskolen i hjemkommunen
Tana. Og det å motta Drømmestipendet i 2016 sier 20-åringen var en milepæl
som bidro sterkt til at hun valgte å satse for fullt på musikken. > Les mer

Kulturskolerådet ber om
200 mill. kr til kulturskoleløft
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd synes
et nasjonalt kulturskoleløft på 200
millioner kroner er passende når
regjeringa nå går i gang med den nye
stortingsmeldingen om barne- og
ungdomskultur.
Kulturskolerådet mener også at tida er inne
for nasjonale mål for den kommunale
kulturskolen, nye lærerutdanninger og
etablering av et nasjonalt kulturskolesenter.
Les mer

Veiledning i kulturskoleutvikling: – Viktig å skape kultur for
systematisk kunnskapsutveksling og utviklingsarbeid
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer denne høsten nye kommuner til å søke
veiledning i kulturskoleutvikling i 2019–2020. Kulturskolerektor Egil Magnussen (bildet) var
med da Askøy kommune fikk veiledning. Han rapporterer om et rikt utbytte. > 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 rett i januar neste år og varer fram til juni 2020. > 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
dokumentasjon på elevarbeider som kan
være aktuelle for kalenderen. > Les mer

1. oktober er påmeldingsfristen for UMM 2018-2019:
Les om hva mesterskapet har betydd for andre musikere
TRONDHEIM: Kan du tenke deg å delta i Ungdommens musikkmesterskap
2018-2019? Eller kjenner du noen som kan ha glede og nytte av å delta? Det er
fortsatt mulig å melde seg på ett av høstens ni regionale mesterskap. Fristen
for samtlige mesterskap er mandag 1. oktober. Her kan du lese om hva UMMdeltakelse har betydd for andre musikere. > Les mer

Reisen til Desembertoner 2018: Talentene møtte Tine
OSLO: Åtte ungdommer som sikter høyt som trompetister har etter en søknadsrunde blitt
utvalgt til å delta i prosjektet «Reisen til Desembertoner 2018». Dette gir dem sjansen til å få
faglig opplæring og karriereråd fra den internasjonalt anerkjente trompetisten Tine Thing
Helseth. Og én eller flere av dem skal trolig spille sammen med Tine på den tv-sendte
førjulskonserten Desembertoner som Nordea står bak. > Les mer

> Hva Norsk kulturskoleråd er og gjør? Les her

Konferansen Kulturbarn 0–8: Påmeldingsfrist 5. oktober
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: 5. oktober. > 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

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

– Sang like viktig for helsa
som kosthold og trening

SANDNESSJØEN: Sang er like viktig for
helsa som kosthold og trening er. Det sier
lege, forfatter og musiker Audun Myskja. I
dag holder han foredrag i Sandnessjøen,
på konferansen Kulturskolens rolle i
musikkbasert miljøbehandling. Norsk
kulturskoleråd er en av arrangørene.
> Les mer

Kulturskoleelever får
mentorhjelp fra toppdanser
OSLO: Kulturskoleelever fra Stord fikk
nylig et inspirerende «talent møter
mentor»-møte. Maiko Nishino i Nasjonalballetten tok imot elevene i Oslo – som
starten på et prosjekt som gir stordelevene
viktig og god undervisning det nærmeste
halvåret. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

340 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

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

Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"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: YouTube som kanal til vise fram nye fagtilbud
MOLDE: Elektronisk musikkproduksjon er et nytt fagtilbud
ved Molde kulturskole, og skolen finner det klokt å
markedsføre det nye faget på YouTube. > 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
Følg oss på
Facebook

umm.no

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
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