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Søker 9,5 millioner kroner til forskning på
musikkundervisning og kulturskole- og
grunnskolesamarbeid
TRONDHEIM: I samarbeid med kulturskoler og forskningsmiljø har Norsk
kulturskoleråd formet et prosjekt – MusiKinG – som skal se på effektene av
musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid. Nå venter
samarbeidspartnerne spent på om prosjektet vil få FINNUT-midler. > Les mer

Lederkonferansen 2019: Program klart – påmelding i gang
OSLO: Nå er programmet klart til Lederkonferansen 2019, og påmelding er mulig. På
foredragssida fristes det blant annet med Silvija Seres, Henning Bang og Ola Kveseth Berge.
Årets hovedtema er "Ledelseskunst i endringens tid". Lederkonferansen 2019 arrangeres i
Oslo 25. og 26. april. > 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/februar/soker-finnut
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/lederkonferansen-2019-program-klart


> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Drømmestipendet 2019: Se hvem de nominerte er
TRONDHEIM: Flere hundre unge kulturutøvere kan nå smile litt ekstra blidt og bredt, og stolt
konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2019. Her kan du lese om hvem de er, og
se og høre hva de gjør, kan og drømmer om å gjøre som kulturutøvere. > Les mer

Sommermusikkskoler –
også for kulturskoleelever
OSLO: Brenner en for noe, kan skolegang
sommerstid også friste mange. Trolig er
det mange kulturskoleelever som vil
vurdere om de skal melde seg på en av 15
sommermusikkskolene De Unges
Orkesterforbund arrangerer i år. Kursene
passer for unge orkestermusikere samt
unge musikere som er nysgjerrige på det å
spille i orkester. > Les mer

Veslefrikk blir til Skapia,
Veslefrikk og U-trykk
OSLO: Stiftelsen Veslefrikk har skiftet
navn til Skapia, men Norsk kulturskoleråd
er fortsatt en av samarbeidspartnere. Med
både nasjonale og lokale prosjekt ønsker
Skapia å gi barn og unge muligheten til å
utvikle sine kreative evner i samhandling
med andre. > Les mer

Innbyr til konkurranse for
unge komponister
HORTEN: Midgardkonkurransen for unge
musikere arrangeres ikke før i september,
men er du en ung komponist, kan 15. mars
være en dato verdt å merke seg. Det er
fristen for å levere bidrag til Midgard
komposisjonspris. 20 000 kr og to
offentlige framføringer av komposisjonen
venter den som vinner denne
konkurransen. > Les mer

Påmelding til Muligheter
BODØ: Nå er det mulig å melde seg på
konferansen Muligheter i Bodø. > Les mer

> Ny =Vi-konferanse 24.–25. september 2019

http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.drommestipendet.no/nyheter/nominerte2019/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/sommermusikkskoler
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/skapia
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/innbyr-til-konkurranse-for-unge-komponister
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=268464
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


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

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

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: Kulturskolekonsert på Operafestukene 2019
KRISTIANSUND: Under Operafestukene 2019 i Kristiansund
ble det arrangert en egen "Unge talenter"-konsert. Der
opptrådte flere av Kristiansund kulturskoles elever, på en
konsert som ble arrangert i samarbeid med Operaen i
Kristiansund. > Se film på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/januar/erfaringskonferanse
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/fagdag-skriving
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
http://www.musikklokaler.no/
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/y_1WulqdJFY
https://youtu.be/y_1WulqdJFY
http://www.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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