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Norsk kulturskoleråd versjon 2.0 – en
organisasjon rigget for fremtiden
TRONDHEIM: For Norsk kulturskoleråd har 2018 vært det store omstillingsåret.
En nødvendighet for at kulturskolerådet skal gjøre en optimal innsats for
kulturskolen i det svært viktige kulturskoleåret 2019. Det skriver direktør
Morten Christiansen (bildet) i en kommentar på kulturskoleradet.no. > Les mer

Kulturskolerådet og NMH
inngår ny samarbeidsavtale
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole har inngått ny
samarbeidsavtale. Intensjonen er å styrke
og utvikle samarbeidet mellom kunstfagog pedagogikkmiljø og de ulike relevante
utdanningene knytta til NMH – til beste for
utviklingen av kulturskolen i Norge.
> Les mer

Ny avtale også med Norges
Musikkorps Forbund
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges
Musikkorps Forbund (NMF) har nylig
inngått en ny samarbeidsavtale.
Intensjonen er å styrke og utvikle
samarbeidet til beste for utviklinga av
lokalt og regionalt kulturliv.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Drømmestipendet løftet
Even Andrés gatekunstdrøm
MO I RANA/STEINKJER: Even André
Jonassen (bildet) drømmer om å gjøre grå,
kjedelige vegger og gater i byer over hele
landet til vakker kunst. Drømmestipendet
ga 19-åringen bekreftelsen på at drømmen
var liv laga – og 15 000 kroner til å
kickstarte gatekunstdrømmen.
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendjuryen 2019
snart fulltallig
HAMAR: Drømmestipendjuryen 2019 tar
form. Samtlige jurymedlemmene
presenteres én og én på
drommestipendet.no. I dag presenteres
Lea Moxness (bildet), som skal delta i
fagjuryen for kategorien sirkus. Les også
om de øvrige jurymedlemmene som er
presentert så langt.
> Les mer på drommestipendet.no

Idol-finalen: Øystein fikk sin
"drømmestipend-revansj"
OSLO: I 2014 var det Kristian Raanes som
kapra et drømmestipend, mens Øystein
Herkedal Hegvik (bildet) måtte nøye seg
med en stipendnominasjon. I årets Idolfinale fikk den mangeårige
kulturskoleeleven Øystein (18) «revansj»
da de to vokalistene fra Trøndelag barka
sammen i TV 2-konkurransen.
> Les mer på drommestipendet.no

Kulturskoleelever glitret sammen med etablerte stjerner
OSLO: Kulturskoleelevene leverte flott musikk og sammen med etablerte stjerner bidro de til
at årets Desembertoner ble en stemningsfull konsert. Den kan du fortsatt oppleve på TV 2
Sumo – om du er abonnent. > Les mer

> 58 kommuner får veiledning i kulturskoleutvikling

Seminar om formidling av
forskning på effekten av
musikkundervisning
STJØRDAL: Formidling av forskning som
belyser effektene av musikkundervisning.
Det er temaet når Nord universitet og
Norsk kulturskoleråd ønsker velkommen
til åpent, gratis seminar i Stjørdal søndag
13. januar. > Les mer

Mulig å søke om å bli
Kulturbarn-kommune
OSLO: Om din kommune ønsker å
fokusere et godt kunst- og kulturtilbud for
kommunens yngste innbyggere, bør den
vurdere å søke om å bli Kulturbarnkommune, som er et delprosjekt i
prosjektet Kulturbarn 0–8. > Les mer

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: Kulturskolen for meg er ...
KONGSBERG: Kulturskolen i Kongsberg kommune lager og
bruker film for å presentere seg selv og sine tilbud. Samtidig
kan noen filmene – som den du finner i dette nyhetsbrevet –
fungere som god markedsføring av hele skoleslaget.
> Se kortfilm på Vimeo

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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