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Arendalsuka 2019: Kulturskolesaken løftes fram på stand og
nett-tv samt i Ung Megafon-debatt og -forestilling
ARENDAL: Kulturskolesaken løftes opp og fram på mange arenaer og på flere
måter under Arendalsuka 2019. Både på egen hånd og sammen med andre taler
Norsk kulturskoleråd kulturskolens sak på landets viktigste og suverent største
politiske møteplass. > Les mer

Kulturskolerådet i rute med veiledning i kulturskoleutvikling
BERGEN: Resultatene kommer senere, men en tredel ut i veiledningssesongen ser Norsk
kulturskoleråds veilederkorps ut til å være i godt driv mot sitt målsetting: Bistå 50
kulturskoleeiere og deres kulturskoler i å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til
kulturskolen i kommunen. Vi har bedt to veiledere – Stein-Erik Fjeld og Kristin Geiring
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(bildene) – om å dele sine refleksjoner rundt veiledningsarbeidet så langt. > Les mer

Kulturskolerådet har levert
høringsinnspill på to
fagplaner for grunnskolen
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
primære innspill til grunnskolens nye
fagplaner for musikkfaget og kunst- og
håndverksfaget, er at det lokale
handlingsrommet må være stort, både for
lærerne og institusjonen. > Les mer

Ønsker å kartlegge
innholdet i kulturskolens
musikkfag
OSLO: Som ledd i forskningsprosjektet
DYNAMUS har forskere fra Høgskolen i
Innlandet og Norges musikkhøgskole
sendt ut en spørreundersøkelse til landets
kulturskoleledere.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Her er alle de 100 drømmestipendmottakerne i 2019
HAMAR: Her er samtlige 100 mottakere av Drømmestipendet 2019 på ett brett. Etter
utdelinger landet rundt siden mai skal du i dag på drommestipendet.no kunne se hvem alle
de dyktige, talentfulle, ambisiøse ungdommene er. > Les mer på drommestipendet.no

> UKM-festivalen 2019 neste uke: Stjørdal er stedet

Ikke flertall for
representantforslag
OSLO: Det ble ikke flertall i Stortinget for
representantforslag om «kulturskolen for
alle», som Freddy André Øvstegård (bildet)
og to andre av Sosialistisk Venstrepartis
stortingsrepresentanter fremmet. Saken
var til behandling i Stortinget fredag 14.
juni. > Les mer
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Regionale kulturskoledager
i Trøndelag kommende høst
STJØRDAL: Marianne Meløy, Jan Magne
Førde og Inge Eidsvåg er blant foredrags-
og kursholderne når Norsk kulturskoleråd
Trøndelag arrangerer Regionale
kulturskoledager kommende høst. Det
skjer 28.–29. november 2019 i Stjørdal.
> Les mer

Datoene klare for Kor Arti'
på Røros 2019
RØROS: For tredje året på rad: Det blir Kor
Arti' på Røros også i 2019. Denne gangen
er 5.-6. november datoene du skal merke
av i kalenderen om du vil til bergstaden for
å lære nytt Kor Arti'-stoff m.m.
> Les mer

Nytt nasjonalt ungdomskor
ønsker kulturskoleelever
med i rekkene
OSLO: Ung i kor skal initiere et nytt
nasjonalt prosjektkor – Norges Rytmiske
Ungdomskor – for unge talentfulle sangere
i alderen 17–26 år. Og initiativtakeren ser
gjerne at mange av disse er eller har vært
kulturskoleelever.
> Les mer

Ny svarfrist for spørring
TRONDHEIM: Som et bidrag til utvikling av
den kommunale kulturskolen, velger Norsk
kulturskoleråd å innhente oppdatert
informasjon om dagens situasjon i landets
kulturskoler på to viktige områder.
Kartleggingen av kulturskolenes
fordypningsarbeid har fått ny svarfrist: 1.
september. > Les mer

Årets musiker anbefaler unge musikere å gjøre som ham:
– Bli med i UMM, det er gøy, spennende og lærerikt!

TOMREFJORD: Tida er inne for å melde
seg på Ungdommens musikkmesterskap
2019–2020. Noe Årets musiker i forrige
UMM, Florian Rademacher Krogsæter
(bildene t.v.), varmt anbefaler unge
musikere å gjøre.
> Les mer på umm.no

Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere landet rundt
ALTA: Høsten 2019 blir det oppstart av kompetanseutvikling for dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler på Østlandet og i Rogaland. Våren 2020 blir det oppstart
av tilsvarende studietilbud i Troms og Finnmark, og trolig tilbys det samme i Vestland
høsten 2020. > Les mer

Konferansen =Vi byr deg på
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foredrag ved Rihel Brenna,
Elsafadi og Hamre samt
«Blokk til blokk»-forestilling
OSLO: I tillegg til foredrag med størrelser
som Loveleen Rihel Brenna, Marco
Elsafadi og Ole Hamre, så har konferansen
=Vi 2019 spennende kunstneriske
opplevelser å by på. Suksessforestillinga
«Blokk til blokk» inngår i =Vi-programmet.
Der finner du også mye annet
"inkluderingsrelevant" innhold. > Les mer

> Ny bok: Performancekunst som metode i
tverrfaglig arbeid

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
Seks 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: Promoterte Åpen dag på YouTube
RØROS: Kulturskolen på Røros inviterte nylig til Åpen dag,
og oppslutningen ble god. Arrangementet markedsførte
skolen med egen promoteringsvideo, laget av Svein Arne
Aspaas, som du kan se her. > 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

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
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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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Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet

Powered by Make

http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar

	Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 12 2019 – Utgivelsesdato: 20. juni – Neste utgave: 15. august
	Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk kulturskoleråd
	Arendalsuka 2019: Kulturskolesaken løftes fram på stand og nett-tv samt i Ung Megafon-debatt og -forestilling
	Kulturskolerådet i rute med veiledning i kulturskoleutvikling
	Kulturskolerådet har levert høringsinnspill på to fagplaner for grunnskolen
	Ønsker å kartlegge innholdet i kulturskolens musikkfag
	> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
	Her er alle de 100 drømmestipendmottakerne i 2019
	> UKM-festivalen 2019 neste uke: Stjørdal er stedet
	Ikke flertall for representantforslag
	Regionale kulturskoledager i Trøndelag kommende høst
	Datoene klare for Kor Arti' på Røros 2019
	Nytt nasjonalt ungdomskor ønsker kulturskoleelever med i rekkene
	Ny svarfrist for spørring
	Årets musiker anbefaler unge musikere å gjøre som ham:
	– Bli med i UMM, det er gøy, spennende og lærerikt!
	Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere landet rundt
	Konferansen =Vi byr deg på foredrag ved Rihel Brenna, Elsafadi og Hamre samt «Blokk til blokk»-forestilling
	> Ny bok: Performancekunst som metode i tverrfaglig arbeid
	Kor Arti'-materiell
	350 sanger på nettstedet
	Veilednings-bøker kan bestilles
	Rammeplan for kulturskolen kan bestilles
	kan bestilles
	korarti.no
	Tips andre om Kulturtrøkk!
	Film: Promoterte Åpen dag på YouTube
	Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
	Personvernerklæring og brukervilkår for Norsk kulturskoleråds digitale kanaler

