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Viktige spørringer fra kulturskolerådet – for
å styrke utviklingen av kulturskolen
TRONDHEIM: Som et bidrag til utvikling av den kommunale kulturskolen, velger
Norsk kulturskoleråd nå å innhente oppdatert informasjon om dagens situasjon
i landets kulturskoler på to viktige områder. Den første spørringen sendes ut
allerede i dag, og er en kartlegging av inkluderingsarbeidet i og gjennom de
kommunale kulturskolene. > Les mer

Marco Elsafadi holder
hovedforedrag på =Vi
OSLO: Marco Elsafadi (bildet) stiller som
foredragsholder på den nasjonale
inkluderingskonferansen =Vi 2019 i Oslo,
24. og 25. september. Han kom til Norge
som flyktning i 1987 og har markert seg
som toppidrettsutøver og senere i enda
større grad gjennom sitt engasjement for
vanskeligstilt ungdom. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Seks Kulturbarn-kommuner
utvalgt for 2019–2020
OSLO: 42 kommuner søkte om å bli
Kulturbarn-kommune, seks er utvalgt i
dette delprosjektet i prosjektet Kulturbarn
0–8, en satsing på kunst og kultur for de
yngste barna. Overordna mål for
prosjektet er å få til samarbeid innad i
kommunene samt finne måter å bruke
kunst- og kulturfaglig kompetanse på tvers

av institusjonene. > Les mer

Lederkonferansen 2019: Program og omtaler publisert –
påmelding i gang
OSLO: Programmet er klart til Lederkonferansen 2019, det samme er omtalen av
bidragsytere og innhold - 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

> Drømmestipendet 2019 - her er de 486 nominerte

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

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

Stipendutlysning fra Ånun
Lund Rej Minnefond
OSLO: Også i 2019 skal Ånun Lund Rej
Minnefond utdele stipend for å inspirere
barn og unge til kreativ aktivitet,
nysgjerrighet, kunstnerisk utvikling og
mellomfolkelig forståelse. Unge klassiske
musikere er i «målgruppa» for denne
stipendordningen. > Les mer på umm.no

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: Ønsker flere elever - viser fagtilbud på YouTube
AUKRA: Mange kulturskoler har hyggelig nok plass til flere
elever, og da gjelder det å markedsføre de aktuelle tilbudene gjerne også på YouTube. Aukra kulturskole viser her fram sitt
tilbud innen visuell kunst. Presentasjonen har fått tonefølge
av musikk laget av Lasse Havnes, elev ved skolen, i faget
Elektronisk musikkproduksjon. > Se film på YouTube

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