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Norsk kulturskoleråd ba om seks mill. kr
ekstra i statsstøtte til kulturskoleutvikling
OSLO: Det er behov for seks millioner kroner mer i statstøtte til
kulturskoleutvikling i 2019. Det var Norsk kulturskoleråds hovedbudskap under
budsjetthøringa i Stortingets utdannings- og forskningskomité. Samtidig
argumenterte kulturskolerådet for opprettelsen av et utviklingsfond for
kulturskolene, med 200 millioner kroner i grunnkapital.
> Les mer og se opptak fra høringa

Fredag møter
kulturskolerådet
Sanner og Skei
Grande
OSLO: Fredag 26. oktober
ønsker statsrådene Jan
Tore Sanner og Trine
Skei Grande Norsk
kulturskoleråd
velkommen til møte.
> Les mer

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2019
innen fredag 2. november
TRONDHEIM: Kulturskolekalenderen 2019
behøver mange gode bidrag fra
kulturskoleelever, og kalenderjuryen håper
på hjelp fra kulturskolelærere . > 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/norsk-kulturskolerad-pa-budsjetthoring-ba-om-seks-mill-kr-ekstra-til-kulturskoleutvikling
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/sanner-og-skei-grande-moter-norsk-kulturskolerad
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/september/kunstbidrag-onskes-til-kulturskolekalenderen-2019


Nesten to av tre søkere får veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Nærmere to tredeler av de 93 kommunene som har søkt om veiledning i
kulturskoleutvikling, vil få tilbud om slik veiledningstjeneste fra Norsk kulturskoleråds
veilederkorps i 2019–2020. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

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

Ti nye julesanger utlagt – totalt 350
sanger på Kor Arti’ digital
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti’ digital har fått
påfyll av julesanger. På nettstedet korarti.no er ti
julesanger fra Kor Arti'-repertoaret digitalisert og utlagt.

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/nesten-to-av-tre-sokere-vil-fa-veiledning-i-kulturskoleutvikling
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/kor-arti-pa-roros-programmet-klart-tid-for-pamelding


> Les mer på korarti.no
> Kulturrådet gir reisestøtte til kulturskoler

Kulturskoledagene 2018–2019: Fortsatt mulig å melde seg på
fem av arrangement - alle program er klare
STJØRDAL: I november arrangeres Kulturskoledagene både i Bodø, Bergen og Stjørdal, og
det er ennå mulig å melde seg på til disse arrangementene. Det er også mulig å melde seg på
Kulturskoledagene på Gardermoen og i Molde, som arrangeres 3.–4. januar. > Les mer

Desembertoner 2018: Tre ensembler med kulturskoleelever
deler scene med store stjerner på tv-sendt julekonsert
OSLO: Mange etablerte musikkartister og unge talenter deler scene når den tv-sendte
førjulskonserten Desembertoner arrangeres, der Follostrykerne, Follofeler og Nordea-
trompeterne 2018 representerer kulturskolelandet. Disse unge musikerne står på plakaten
sammen med Julie Bergan, Carola Häggkvist, Tine Thing Helseth, Nils Bech, No. 4 samt
prinsesse Märtha Louise, som er konsertens konferansier. > Les mer

https://www.korarti.no/nyheter/totalt-350-sanger-pa-kor-arti-digital
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/september/kulturradet-gir-reisestotte-til-kulturskolebesok-med-inkludering-som-agenda
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/kulturskoledagene-2018-2019-programmene-klare-for-fem-arrangement-pamelding-i-gang
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/desembertoner-2018-kulturskoleelever-deler-scene-med-store-stjerner


Datoer klare og nytt nettsted
etablert for Cutting Edge
Kulturskole 2019
TROMSØ: Datoene for neste utgave av
konferansen Cutting Edge Kulturskole er
klare: 3. og 4. oktober 2019 skjer det – i
Tromsø. Mer om denne konferansen finner
du på konferansens eget nettsted.
> Les mer

Idol-Øystein: – Kulturskolen
har betydd alt for meg
BREKSTAD: Øystein Herkedal Hegvik
(bildet) har i høst imponert både dommere
og publikum i Idol-konkurransen på TV 2.
18-åringen gir Ørland kulturskole mye av
æren for at han har kommet så langt.
> Les mer

Applaus etter premiere for Kulturbarn 0-8
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,
ble arrangert i Oslo 17.–18. oktober 2018. > Les mer - se video og foto

> Unge musikere kan søke plass i Ung Filharmoni

Nettjenesten Kulturskoleguiden er stengt inntil videre
Merk: Tjenesten Kulturskoleguiden på nettstedet kulturskoleradet.no er for tida stengt. Dette
fordi Norsk kulturskoleråd tilpasser tjenesten til det nye personvernregelverket (GDPR).

Kor Arti'-
materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan

350 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 350 sanger
fins på Kor Arti's

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem idé- og
veiledningsbøker

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/datoer-klare-og-nytt-nettsted-etablert-for-cutting-edge-kulturskole-2019
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/idol-oystein-kulturskolen-har-betydd-alt-for-meg
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/oktober/premiere-for-konferansen-kulturbarn-0-8
http://ungfilharmoni.no/index/


bestilles.
> Til bestilling

nettsted.
> Til korarti.no

kan bestilles.
> Til bestilling

bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis
å motta. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Kulturskolelandets Ella i Stjernekamp-finalen
OSLO: Ella Marie Hætta Isaksen (bildet) er klar for lørdagens
Stjernekamp-finale på NRK 1. Tanajenta med mangeårig
kulturskolegang og drømmestipend på cv-en skal konkurrere
mot Ulrikke Brandstorp fra Sarpsborg. > Se Ella på YouTube
> Les også: Intervju med Ella på drommestipendet.no her

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
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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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
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mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/odpREEp-uOo
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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
http://umm.no
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