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Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere på Østlandet og i Rogaland
LILLEHAMMER: Høsten 2019 blir det oppstart av kompetanseutvikling for
ledere ved kommunale kulturskoler både på Østlandet og i Rogaland. Disse
studietilbudene på mastergradsnivå er et resultat av samarbeidet Norsk
kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap tidligere i år formaliserte i
en rammeavtale. > Les mer

Loveleen Rihel Brenna og
Ole Hamre holder foredrag
på =Vi 2019
OSLO: To nye foredragsholdere er klare
for inkluderingskonferansen =Vi 2019.
Loveleen Rihel Brenna og Ole Hamre gjør
Marco Elsafadi selskap på podiet under
den nasjonale konferansen i Oslo 24. og
25. september. > Les mer

Innovativ promotering bidro til musikalsuksess
KRISTIANSAND: Kulturskolen i Kristiansand tenkte innovativt, og lyktes ettertrykkelig med å
nå et stort og begeistra publikum med sin nyeste musikaloppsetning. En digital forhistorie i
samtid gjorde at musikalen «Alene sammen» ble en snakkis lenge før premieren. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Lederkonferansen 2019: Komplett program og omtaler
publisert – påmeldingsfrist: 10. april
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

Utlyser insentivmidler til
lokalt inkluderingsarbeid i
kulturskoleregi
TRONDHEIM: Kulturskoler som ønsker å

Viktige spørringer fra
kulturskolerådet – for å
styrke utviklingen av
kulturskolen
TRONDHEIM: Som et bidrag til utvikling av
den kommunale kulturskolen, velger Norsk

fokusere inkludering og motarbeide
utenforskap, kan søke om insentivmidler
som Norsk kulturskoleråd nå utlyser. 15
kulturskoler kan i år få 10 000 kroner hver,
for å komme ut av startblokkene i sin
inkluderingssatsing. > Les mer

kulturskoleråd å innhente oppdatert
informasjon om situasjon i landets
kulturskoler på to viktige områder. Den
første spørringen er utsendt, og er en
kartlegging av inkluderingsarbeidet i og
gjennom kulturskolene. > Les mer

Drømmestipendjuryen i
gang med krevende arbeid –
486 nominasjoner vurderes

Nettarena for deling av
erfaringer med fordypningsprogrammet i kulturskolen

TRYSIL: Drømmestipendets fagjuryer har
vurdert 486 nominasjoner til Drømmestipendet 2019. Et krevende arbeid, som
neste uke følges opp ved at drømjuryen
sier sitt før 100 stipend-mottakere velges
ut. > Les mer på drommestipendet.no

TRONDHEIM: På kulturskoleradet.no er
det etablert en nettside der du både kan
bidra til samt få utbytte av informasjonsog erfaringsutveksling om hva som skjer
innen fordypning ved landets kulturskoler.
> Les mer

«Kulturskolejenter» opptrer med Kringlebotn på gjev galla
OSLO: Det er få år siden Emilie Hellum Johansen (19) og Reidun Pauline Aase (21) var
kulturskoleelever i henholdsvis Sarpsborg og Kristiansand. Nå er begge i ferd med å bli
etterspurte sangsolister. Tirsdag 26. mars har Nordea plukket dem ut til å dele scene med
sopranstjernen Solveig Kringlebotn når Foreningen Nordens jubileumsgalla arrangeres.
> Les mer

Påmelding fortsatt mulig
BODØ: Ennå kan det være mulig å melde
seg på konferansen Muligheter.
> Les mer på kunstkultursenteret.no

Oppdaterte normer og
anbefalinger for
musikklokaler
OSLO: «Norsk musikkråds normer og
anbefalinger for lokaler til musikkformål»
foreligger i oppdatert versjon. Disse
normene og anbefalingene oppdateres
årlig og er utarbeidet av Norsk musikkråd
og Musikkens studieforbund i samarbeid
med noen av landets mest anerkjente
musikkakustikere. > Les mer

Unge talenter Nord – ny påmeldingsfrist
TROMSØ: Påmeldingsfristen til Unge talenter Nord (UtN) er
forlenga til 15. april. UtN er et tilbud til spesielt talentfulle,
nordnorske musikere i alderen 12–19 år. UtN skal gi disse
ekstra muligheter og utfordringer, og gjelder for ungdom
innen både rytmisk og klassisk sjanger. > Les mer på uti.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: Viser fram dansetilbudet sitt på YouTube
BJØRKELANGEN: Å promotere kulturskoletilbud med film er
virkningsfullt, og brukes av stadig flere. Aurskog-Høland
kulturskole har laget film for å vise fram sitt tilbud innen
dans. Film, klipp og produksjon: Connie Iren Brenna.
> Se film på YouTube

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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