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Nå kan det nomineres til Drømmestipendet
2019: Se og hør juryleders appell
AURDAL: Fra og med 19. november er det mulig å nominere kandidater til
Drømmestipendet 2019. Juryleder Hallgrim Hansegård håper det nomineres
ungdom i alle landets kommuner, og at ingen kulturskoleleder lar denne flotte
muligheten gå fra seg til å gi unge utøvere av kunst og kultur muligheten til
viktig synlighet og styrket lyst til å følge sine drømmer. > Les mer – se video

Jeanette fikk Drømmetreff med Margreth Olin – Drømmetreff
også til Linn Isabel og Even André
OSLO: Jeanette Trzcinska Auen fra Holmestrand fikk en svært gledelig overraskelse og et

veldig nyttig og spennende opplevelse da hun denne uka fikk et Drømmetreff-møte
filmregissør Margreth Olin. Også Linn Isabel Eielsen fra Haugesund og Even André
Jonassen fra Mo i Rana har nylig fått Drømmetreff-overraskelser. Drømmetreff er en
ekstragave Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping gir til noen få utvalgte mottakere av
Drømmestipendet. > Les mer på drommestipendet.no

Jurymedlemmene for
Drømmestipendet 2019
presenteres – Dagens
mann: Askil Holm
KRISTIANSAND: Drømmestipendjuryen
2019 tar form. Samtlige jurymedlemmene
presenteres på drommestipendet.no. Først
ut er Askil Holm (bildet).
> Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Julegavealternativ:
Kulturskolekalenderen 2019
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker
«kunstutstilling» med nyttefunksjon til
nytelse på egen vegg – eller som julegave
til slekt eller kolleger?
Mange kulturskoleelever fra hele landet har
bidratt og nå er Kulturskolekalenderen 2019
mulig å bestille. > Les mer

Statsministeren og
kulturministeren presenterer
kulturmeldinga
OSLO: Fredag 23. november kl. 12.00
presenterer Statsminister Erna Solberg og
kulturminister Trine Skei Grande
kulturmeldinga "Kulturens kraft –
Kulturpolitikk for framtida". Pressekonferansen strømmes på regjeringa.no
og Facebook. > Til nett-tv

Budsjettenighet ga ikke mer
penger til kulturskolen
OSLO: Kristelig Folkeparti har de senere
årene to ganger lyktes med å styre
statsbudsjettkroner i retning kulturskolen.
Men når partiet for alvor snuser på
regjeringsdeltakelse, dukket det ikke opp
noen ekstra kroner til kulturskolen da de
tre regjeringspartiene og KrF presenterte
sin budsjettavtale for 2019. > Les mer

KS talte kulturskolesak i
møte med departement
OSLO: I et møte med Kulturdepartementet
valgte KS blant annet å fokusere sine
forventninger til hva som skrives om
kulturskolen i stortingsmeldinga om
barne- og ungdomskultur.
> Les mer på ks.no

> 58 kommuner får veiledning i kulturskoleutvikling

156 unge musikere klare for
nasjonalt UMM
TRONDHEIM: Da er det avgjort hvem som
får delta i sesongens nasjonale
Ungdommens musikkmesterskap. I alt 170
unge musikere har kvalifisert seg gjennom
de ni regionmesterskapene som er
arrangert nå i november.
> Les mer

Reisen til Desembertoner 2018: Se film om trompetisttalentene som får mentorhjelp av Tine Thing Helseth
OSLO: Åtte unge trompetister - samtlige er kulturskoleelever - får denne høsten mentorhjelp
fra den internasjonalt anerkjente trompetisten Tine Thing Helseth. Samtlige av musikerne får
spille på førjulskonserten Desembertoner i Oslo 14. desember, to av dem får sågar spille på
den tv-sende delen av konserten. Prosjektet er et resultat av samarbeidet mellom Nordea og
Norsk kulturskoleråd. Filmen er laget av Ina Pettersen Jevne. > Se film og les mer her

Kulturskoledagene: Vel blåst i Bodø og Bergen – Stjørdal
neste, påmeldingsfristen nær for Gardermoen og Molde
STJØRDAL: Kulturskoledagene både i Bodø og Bergen er arrangert, og det meldes fra
begge hold om suksess. Neste utgave av Kulturskoledagene finner sted i Stjørdal, 29.–30.
november. Til arrangementet i Stjørdal er påmeldingsfristen egentlig ute, men sjekk på
kulturskoleradet.no om det fortsatt kan finnes noen ledige plasser. Det er fortsatt mulig å
melde seg på Kulturskoledagene på Gardermoen og i Molde. Begge arrangeres 3.–4. januar
2019. > Les mer

Kor Arti' på Røros fokuserte
sangens viktighet
RØROS: Påfyll av samsangkunnskap og
fokus på sangens viktige rolle både i
skolehverdagen og som inkluderingsverktøy. Det var det essensielle på Kor
Arti' på Røros denne uka. Frode Alnæs,
Marthe Werring Holmern og Majken
Wærdahl var blant bidragsyterne.
> 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 nylig digitalisert og
utlagt.
> Les mer på korarti.no

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

350 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 350 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. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Kulturskoletilbud for de yngste
BØ: Stadig flere kulturskoler bidrar til at også de yngste
innbyggerne i kommunene får et kulturopplæringstilbud. i
denne filmen er det rektor og sanglærer Julie Willumsen fra
Bø kulturskole i Vesterålen som synger og spiller med barn i
Straume barnehage. Filmen er laget av Mareno Leonhardsen.
> Se kort 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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