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Kulturskoledugnad for stortingsmelding: – Nå
skal barn og unge bli hørt
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterer elever ved landets kommunale
kulturskoler – og helst også andre barn og unge – med på en stor og viktig
dugnad til beste for barne- og ungdomskulturen i Norge. Anledningen er den
kommende stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur, som også skal
omhandle kulturskolen. > Les mer

Norsk kulturskoleråd ønsker
kulturskolestudier à la
Sverige også i Norge
STOCKHOLM: Flere nye kulturskolestudier
settes i gang I Sverige, som en del av
kulturskolesatsingen Kulturskoleklivet. –
Dette er bra saker! Sånne studier vil vi
gjerne ha også i Norge, sier Anders
Rønningen, FoU-leder i Norsk
kulturskoleråd. > 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/mars/kulturskoledugnad
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/april/svenske-kulturskolestudier


Lederkonferansen 2019: Påmeldingsfristen er 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

Kunnskapsoversikt over
kulturskolerelatert forskning
offentliggjøres 25. april
OSLO: 25. april kommer en systematisert
kunnskapsoversikt over kulturskole-
relatert forskning i Norden. Oversikten
presenteres på Lederkonferansen (se egen
sak om denne) samme dag. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Tre ledige rådgiverstillinger
i Norsk kulturskoleråd
TRONDHEIM: Det er utlyst tre
rådgiverstillinger i Norsk kulturskoleråd.
Samtlige er 40%-stillinger, to er faste,
mens den tredje er en prosjektstilling.
Søknadsfrist: 23. april. > Se utlysningen

Viskunst 2019: Nasjonal
konferanse for visuelle
kunstfag i kulturskolen
BERGEN/OS: Bergen kulturskole inviterer
til en konferanse med fokus på visuelle
kunstfag i kulturskolen. Viskunst 2019
arrangeres på Oseana kunst- og
kultursenter i Bergens nabokommune Os,
9.–10. mai 2019.
> Les mer - påmelding mulig

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/april/lederkonferansen-2019-program-klart
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2018/mai/lager-systematisk-oversikt-for-kulturskolerelatert-forskning-i-norden
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/om-oss/jobb-i-norsk-kulturskolerad
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/viskunst-2019


Ole Hamre, Loveleen Rihel Brenna og Marco Elsafadi holder
foredrag på inkluderingskonferansen =Vi 2019
OSLO: Ole Hamre, Loveleen Rihel Brenna og Marco Elsafadi skal alle holde foredrag på
inkluderingskonferansen =Vi i Oslo 24.–25. september. > Les mer – påmelding mulig

> Gratis kulturskoletilbud ved "pilotskoler" i Oslo

Norsk kulturskoleråd
tilpasser seg
regionreformen
BERGEN: Norsk kulturskoleråd har
redusert organisasjonens fylkesavdelinger
og regioner fra totalt 14 til 10 – dette i tråd
med den pågående regionreformen i
Norge.
> Les mer

Siste frist for å svare på
viktig spørring
TRONDHEIM: 4. april er siste frist for de
kommunale kulturskolene til å svare på
den første av to spørringer Norsk
kulturskoleråd gjennomfører i vår, som et
bidrag til utvikling av den kommunale
kulturskolen. Denne spørringen er en
kartlegging av inkluderingsarbeidet i og
gjennom kulturskolene. > Les mer

Skolenes sangdag 2019 – kulturskoleengasjement ønskes
OSLO: Onsdag 12. juni arrangeres Skolenes sangdag 2019, og arrangøren Musikk i Skolen
håper landets kulturskoler også finner det interessant å engasjere seg i denne sangdagen
som primært er knytta til grunnskolene. > Les mer

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/foredragsholdere-vi
https://sageneavis.no/nyheter/kulturskole-pa-aks/19.1868
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/tilpasser-seg-regionreformen
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/februar/sporringer
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/skolenes-sangdag-2019-kulturskoleengasjement-onskes


Drømmestipendjuryen har
talt: 100 stipend er fordelt
TRYSIL: Drømmestipendets fagjuryer og
drømjury (bildet) har vurdert 486
nominasjoner til Drømmestipendet 2019.
100 unge stipendmottakere er valgt ut.
Hvem de er, offentliggjøres i mai og juni.
> Les mer på drommestipendet.no

Nettarena for deling av
erfaringer med fordypnings-
programmet i kulturskolen
TRONDHEIM: På kulturskoleradet.no er
det etablert en nettside der du både kan
bidra til samt få utbytte av informasjons-
og erfaringsutveksling om hva som skjer
innen fordypning ved landets kulturskoler.
> 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
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

Film: Ny kulturskole viser seg fram
OS (I HORDALAND): Først i 2020 går kommunene Fusa og Os
sammen og blir Bjørnarfjord kommune. Men Bjørnafjorden
kulturskule er allerede oppe og går, og her kan du se utdrag
fra skolens forestilling lørdag 30. mars. Foto/klipp: Kjetil
Vasby Bruarøy, Midtsiden.no. > Se film på Vimeo

https://www.drommestipendet.no/nyheter/drommestipendjuryen-i-gang-med-krevende-arbeid-486-nominasjoner-vurderes/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/nettarena-fordypningsprogram
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=401129&p_dimension_id=88175&men=28927
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://vimeo.com/327466352
https://vimeo.com/327466352


emnefeltet.

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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