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92 nye kommuner ønsker veiledning i
kulturskoleutvikling fra Norsk kulturskoleråd
TRONDHEIM: Søkeiveren blant landets kommuner har vært stor etter at Norsk
kulturskoleråd i juni utlyste en ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling.
92 kommuner har meldt sin interesse for å få slik veiledning fra
kulturskolerådets veilederkorps i 2019–2020. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/92-nye-kommuner-onsker-veiledning-i-kulturskoleutvikling


Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling
OSLO: Norsk kulturskoleråd tilgodeses med 26,2 millioner kroner til sitt arbeid med
kulturskoleutvikling – om regjeringas budsjettforslag for 2019 blir realisert. Dette er samme
kronesum som kulturskolerådet mottar fra staten i inneværende år, noe som faktisk
innebærer en nedgang i støtten.

– Det er vanskelig å si seg helt fornøyd med et statsbudsjett som innebærer et status quo hva
gjelder kronebeløpet. Norsk kulturskoleråd er likevel glad for at økningen vi fikk på tre millioner
kroner etter budsjetthøringen i fjor er opprettholdt i forslaget til statsbudsjett for 2019, sier direktør
Morten Christiansen i Norsk kulturskoleråd. > Les mer

Skei Grande og
Sanner møter
kulturskolerådet
OSLO: Statsrådene Jan
Tore Sanner og Trine
Skei Grande –
henholdsvis
Kunnskapsdepartementet
og Kulturdepartementet –
har invitert Norsk
kulturskoleråd til møte.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/ingen-okning-i-stotten-til-kulturskoleutvikling
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/sanner-og-skei-grande-moter-norsk-kulturskolerad
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


Kor Arti' på Røros 2018: Programmet klart - tid for påmelding
RØROS: Frode Alnæs, Marthe Werring Holmern og Majken Wærdahl er klare – og flere andre
bidragsytere med. Kor Arti' på Røros 2018 arrangeres 20.–21. november og byr på mye
samsang og annet faglig påfyll med Kor Arti'-relevans. Programmet er klart og
påmeldingsfristen er 1. november. > Les mer

Drømmestipendet ble den viktige bekreftelsen Stjernekamp-
Alexander trengte da han valgte å satse på musikken
OSLO: Da Alexander Pavelich mottok Drømmestipendet i 2007 fikk han en viktig bekreftelse
på at han hadde tvalgt riktig da han helt nylig hadde bestemt seg for å følge
musikerdrømmen. Elleve år senere har 30-åringen musikken som levebrød og kjemper om
tittelen «Norges ultimate entertainer» i NRK-konkurransen Stjernekamp. > Les mer

> Ledig rådgiverstilling i Norsk kulturskoleråd

Kunstbidrag ønskes til

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/kor-arti-pa-roros-programmet-klart-tid-for-pamelding
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/alexander-pavelich-drommestipendet-var-en-viktig-bekreftelse
https://kulturskoleradet.no/om-oss/jobb-i-norsk-kulturskolerad


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

432 unge musikere klare for
deltakelse i UMM 2018–2019
OSLO: Totalt 432 unge musikere skal i
november delta i regionmesterskapene i
Ungdommens musikkmesterskap 2018–
2019. De to første regionmesterskapene
arrangeres på Lillehammer og Stjørdal
lørdag 10. november.
> Les mer

> Internasjonal standard for øverom underveis

Kulturskoledagene 2018–2019: Programmene klare for
Bergen, Bodø, Gardermoen, Stjørdal og Molde - påmelding nå
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 Gardermoen Molde i januar. Påmeldinga er i gang til disse fire
arrangementene. > Les mer

Fokus på kulturskolen rolle
innen musikkbasert
miljøbehandling
SANDNESSJØEN: Kulturskolens rolle i
musikkbasert miljøbehandling ble
tydeliggjort på mange vis, da en
konferanse om dette emnet ble arrangert i
Sandnessjøen. Lege, musiker og forfatter
Audun Myskja (bildet) var blant
bidragsyterne som engasjerte deltakerne
og trolig overbeviste mange av dem om

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/september/kunstbidrag-onskes-til-kulturskolekalenderen-2019
http://umm.no/arkiv/432-deltakere-i-umm-20182019/
http://www.musikk.no/akershus/akustikk/hurra-iso-standard-kommer/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/kulturskoledagene-2018-2019-programmene-klare-for-fem-arrangement-pamelding-i-gang


hvor betydningsfullt musikk og annen
kultur er for menneskers helse. > Les mer

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

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

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 sanger
fins 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: Utdanningsvalg: Pedagog i kulturskolen
OSLO: KS Ung har laget en serie filmer om yrker og framtidas
kompetanse i kommunesektoren. I denne filmen møter du
kulturskolepedagogen Ante Skaug. > 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

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/september/konferanse-om-kulturskolens-rolle-i-musikkbasert-miljobehandling-programmet-klart
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://www.musikklokaler.no/
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/tl7e3i5qsbU
https://youtu.be/tl7e3i5qsbU
http://www.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
https://www.korarti.no/
http://www.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
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
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