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Begeistring for opplæringstilbud: – Fantastisk
tilbud som alle kulturskoleledere bør få
ÅLESUND: Dette studietilbudet er fantastisk, og noe som alle kulturskoleledere
bør få mulighet til å delta i. Jeg er meget begeistret for dette
opplæringsprogrammet, og har stor glede og nytte av å være en del av det.
Det sier Annbjørg Silje Rørvik Skar, teaterfaglig leder ved Ålesund kulturskole. Hun
og flere framsnakker varmt kulturskolelederopplæringsprogrammet som Norsk
kulturskoleråd Møre og Romsdal, Høgskolen i Innlandet og Lederskap har
komponert, og som nå kan bli et et studietilbud som bygges ut og tilbys
kulturskoleledere i flere fylker. > Les mer

Kulturskolerådet og KS viderefører samarbeid til
kulturskolenes beste
TRONDHEIM: Siden 2016 har KS og Norsk kulturskoleråd hatt et formalisert samarbeid der
både kulturskolen og kulturfeltet har hatt fokus. Samarbeidet fortsetter og styrkes nå ved at
en av kulturskolerådets rådgivere leies ut til KS. > Les mer

Ny =Vi-konferanse i Oslo
høsten 2019
OSLO: En ny utgave av konferansen =Vi
finner sted i Oslo 24. og 25. september
2019. Dette blir den andre utgaven av
denne nasjonale konferansen, som skal
gjøre kulturskolen til en enda mer
inkluderende arena samt kunst og kultur til
et enda sterkere redskap for å lykkes med
bekjempelse av utenforskap.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Foredragsholdere klare til Lederkonferansen 2019
OSLO: Silvija Seres. Henning Bang. Ola Kveseth Berge.Tre foredragsholdere som er klare for
Lederkonferansen 2019, som arrangeres i Oslo 25. og 26. april. > Les mer - se flyer

Erfaringskonferanse om
musikkbasert
miljøbehandling
STJØRDAL: Musikkbasert miljøbehandling
er en arbeidsform stadig flere innen både
helse, omsorg, kultur og skole gjør seg
erfaringer med. Mange melder om gode
behandlingsresultater ved å bruke
musikkbaserte metoder. Nå arrangeres en
erfaringskonferanse om emnet. > Les mer

Nasjonal strykerkonferanse
i Trondheim
TRONDHEIM: Senter for talentutvikling
Barratt Due, Trondheim kommunale
kulturskole og NTNU arrangerer nasjonal
strykerkonferanse i Trondheim 21.–22.
mars 2019. Påmeldingsfrist: 14. februar.
> Les mer

Tilbyr fagdag i skapende
skriving
OSLO: Skapende skriving er et av de
yngste fagene i kulturskolen. Med Norsk
barnebokinstitutt på laget ønsker Norsk
kulturskoleråd å styrke faget – nå gjennom
å arrangere en fagdag i skapende skriving
5. april 2019. > Les mer

Innbyr til konkurranse for
unge komponister
HORTEN: Midgardkonkurransen for unge
musikere arrangeres ikke før i september,
men er du ung komponist kan 15. mars
være en dato verdt å merke seg. Det er
fristen for å levere bidrag til konkurransen
Midgard komposisjonspris.
> Les mer

Drømmestipendambassadører på Trondheim Calling
TRONDHEIM: Fire drømmestipendmottakere var sist helg på ambassadøroppdrag i
Trondheim – på Trondheim Calling. På landets største musikkonferanse var de rundt på
mange arenaer for å promotere Drømmestipendet samt skaffe seg kunnskap som kan
komme til nytte både for Drømmestipendet og for dem selv både som stipendambassadører
og kulturutøvere. > Les mer på drommestipendet.no

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. Søknadsfristen er 13. februar.
> Les mer

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: Koreografisk verksted utviklet ved kulturskole
STANGE: Ved Stange kulturskole har en utviklet et
verksted(kurs) for bruk i Den kulturelle skolesekken. "Et lite
stykke kunst 2B" heter verkstedet som har utgangspunkt i
visuell kunst. Sammen med profesjonelle kunstnere opplever
elevene visuell kunst og uttrykker seg om den etterpå.
> Se kortfilm på vimeo.com

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no

umm.no

korarti.no

kulturskolebanken.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
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