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Kulturskolerådets veilederkorps i gang med
ny runde med veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: 3. januar 2019 gikk startskuddet for andre runde av Norsk
kulturskoleråds veiledning i kulturskoleutvikling. Fauske var første kommune
hvor veiledningsprosessen starta denne gangen, tett fulgt av bl.a. Porsgrunn
(bildet) der veiledningsarbeidet kom i gang denne uka. > 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/2019/januar/ny-runde-med-veiledning-i-kulturskoleutvikling-er-i-gang


154 unge musikere klare for nasjonalt UMM:
Hvem blir Årets musiker og kaprer 50 000 kr?OSLO: 154 svært dyktige, unge musikere er klare til å vise sitt beste i UMMs nasjonale
mesterskap i Oslo 18.–20. januar 2019. Det blir tre døgn tettpakket med fine kunstneriske
prestasjoner og mye spenning. Flotte premier venter dem som lykkes aller best i
mesterskapet. Den som etterfølger Olaf Andreas Strand (bildet) som Årets musiker vil bli
belønna med 50 000 kr. > Les mer på umm.no

... og disse skal dømme i det
nasjonale mesterskapet
OSLO: Det trengs kompetente
jurymedlemmer til å bedømme unge
musikeres prestasjoner. På nettstedet
umm.no kan du se hvem som skal dømme
i Ungdommens musikkmesterskap samt
lese mer om hvem de er og hva de har på
cv-en. > Les mer på umm.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Kulturskolerådspartnere
nominert til sponsorpris
TRONDHEIM: Nordea og Norsk Tipping er
nære og viktige samarbeidspartnere for
Norsk kulturskoleråd. Nå er begge
nominert til Sponsor- og Eventprisen 2019,
i kategorien Årets Kultursponsor - for
henholdsvis Nordeas kulturprogram og
Drømmestipendet. > Les mer

Kulturskoledagene-
sesongen er i mål
MOLDE/ULLENSAKER:
Kulturskoledagene-sesongen er i mål: De
to siste av i alt seks arrangement ble
gjennomført parallelt på Gardermoen og i
Molde 3. og 4. januar.
> Les mer

> – Norsk kulturskoleråd rigget for fremtiden

Ny konferanse om kunstfag og spesialpedagogikk
BODØ: Konferansen Muligheter setter fokus på kunst og kultur og inkludering i møte med
barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging – i barnehage, grunnskole, kulturskole
og på andre aktuelle arenaer. Konferansen arrangeres i april 2019, påmelding er snart mulig,
men først etterlyser arrangøren forskningsbidrag som kan belyse potensialet for å forbedre
praksis. > Les mer

http://umm.no/arkiv/154-musikere-stiller-i-det-nasjonale-mesterskapet/
http://umm.no/arkiv/dommerne/
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/nominert-til-sponsorpris
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/kulturskoledagene-pa-gardermoen-og-i-molde-denne-uka
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/desember/norsk-kulturskolerad-versjon-20-en-organisasjon-rigget-for-fremtiden
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/muligheter


Brukte drømmestipend til å
bo med flyktninger i Algerie
OSLO: Et stort sosialt engasjement samt
15 000 drømmestipendkroner førte
skribenten Sunniva Roligheten (bildet) til
de saharawiske flyktningleirene i Algerie.
Nå håper 18-åringen fra Vestfold at penna
hennes skal bidra til at flere får øynene
opp for en av verdens glemte konflikter.
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendjuryen 2019
er fulltallig og klar til innsats
TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2019
er fulltallig og klar til innsats. Juryleder
Hallgrim Hansegård har med seg 19
kvinner og 8 menn i juryen som skal
vurdere alle de ungdommene som
nomineres til Drømmestipendet 2019 og
deretter velge ut de 100 som skal få
stipend i år.
> Les mer på drommestipendet.no

> Slik søker du om Drømmestipendet 2019
Kulturskolerådet og NMH
inngår ny samarbeidsavtale
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole har inngått ny
samarbeidsavtale. Intensjonen er å styrke
og utvikle samarbeidet mellom kunstfag-
og 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

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

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 Kulturbarn-
kommune, som er et delprosjekt i

https://www.drommestipendet.no/nyheter/algerie/
https://www.drommestipendet.no/nyheter/juryen2019/
https://www.drommestipendet.no/vil-du-soke/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/desember/kulturskoleradet-og-nmh-inngar-ny-samarbeidsavtale
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/desember/kulturskoleradet-og-korpsforbundet-inngar-ny-samarbeidsavtale


13. januar. > Les mer prosjektet Kulturbarn 0–8. > Les mer

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

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

Film: Kulturskoleelever fra Oppegård fikk faglig påfyll
og inspirasjon hos mestergitarist i Gdañsk
GDAÑSK: Seks kulturskoleelever fra Oppegård fikk via
kulturskolelærer Miroslaw Kaczmarczyk muligheten til å reise
til Gdañsk for å lære av gitaristen Grzegorz Skawinski samt
øve i hans studio. > Se dokumentarfilm på YouTube

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=11
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