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Ung megafon: Ungdom med klare meldinger
til kulturministeren under Arendalsuka
ARENDAL: Ungdom med stort kulturengasjement og klare meninger brukte
Ung megafon-arenaen til å fortelle både kulturministeren og publikum hva som
er viktig for dem i framtida. Og som oppspill til debatten viste ungdom fram
mange kulturuttrykk i en variert forestilling på samme scene. > Les mer

Arendalsuka 2019:
Kulturskole-tv ganger tre
ARENDAL: Kulturskolesaken løftes opp og
fram på mange arenaer under Arendalsuka
2019. Også på Kulturskole-tv, som hadde
daglig sendinger til og med onsdag. I
sendingene samtalte stortingspolitikere
om kulturskolesak med Norsk
kulturskoleråds styreleder. > Les mer

Arendalsuka 2019:
Kulturskolesaken opp og
fram på mange vis
ARENDAL: Både på egen hånd og
sammen med andre taler Norsk
kulturskoleråd kulturskolens sak på
Arendalsuka, landets viktigste politiske
møteplass. Aktiviteten er stor hele uka til
ende. > Les mer

Også Skjalg Raaen klar for
regionale kulturskoledager
STJØRDAL: Fra før var Inge Eidsvåg og
Jan Magne Førde klare. Nå er også Skjalg
Raaen klar som bidragsyter når Norsk
kulturskoleråd Trøndelag arrangerer
regionale kulturskoledager kommende
høst. Det skjer 28.–29. november 2019 i
Stjørdal. > Les mer

15 nye Kor Arti'-sanger klare
til høstens skolestart
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti'
digital byr på 15 nye sanger til skolestart i
høst. Flere av dem kjenner mange fra
kinofilmer det siste året. Og så blir det blir
Kor Arti' på Røros også i 2019. 5.–6.
november skjer det. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskolerådet og KS ser
sammen på kulturskolens
framtidige betydning
OSLO: Siden 2016 har KS og Norsk
kulturskoleråd hatt et formalisert
samarbeid der både kulturskolen og
kulturfeltet har hatt fokus. Nå skal de to
partnerne sammen gå i gang med
prosjektet Kulturskolen for fremtiden, der
en skal se på kulturskolens rolle i
oppvekst- og samfunnsutvikling.
> Les mer

Kulturskoleelever kan få
delta på mesterklassecamp
for unge filmskapere på
Island i desember
REYKJAVIK: Norsk kulturskoleelever med
filminteresse og noe filmkunnskap og erfaring, kan få muligheten til å delta på en
mesterklassecamp i filmproduksjon på
Island i desember.
> Les mer

Endringer i kulturskolerådets rådgiverstab – tre nye på plass
TRONDHEIM: 1. august skjedde det endringer i Norsk kulturskoleråds stab. Tre ansatte
takket av, én skiftet oppgaver og tre nye har kommet med på rådgiverlaget. > 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

> UMM-deltakelse til Early bird-pris før 20. august

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
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

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriell kan
bestilles.

365 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Hele 365 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.

Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.

"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.

> Til bestilling

> Til korarti.no

> Til bestilling

> 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: Kulturskolestorband på jazzfestival
MOLDE: Molde kulturskoles storband spilte på Moldejazz
2019, og her kan du høre dem i et opptak fra festivalen.
> 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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