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Kulturskolen sentral i regjeringas strategi for
å styrke barnehage og grunnskole
OSLO: Regjeringa vil heve kompetansen i og statusen til de praktiske og
estetiske fagene, fagområdene og arbeidsformene i barnehagen, skolen og
lærerutdanningen. Kunnskapsdepartementet har laget en strategi for dette, og i
den beskrives kulturskolen som et svært sentralt «verktøy» for å styrke
kompetansen innen de estetiske fagene i barnehage og grunnskole. Det gleder
mange i kulturskolelandet - også i Norsk kulturskoleråds rekker. > Les mer

To statsråder stiller på =Vi 2019 – påmelding fortsatt mulig
OSLO: Både kunnskaps- og inkluderingsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine
Skei Grande stiller på konferansen =Vi 2019 i Oslo, 24.–25. september. De to skal
henholdsvis avslutte og apne denne nasjonale konferansen som skal gjøre kulturskolen til
en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for
inkludering. Det er fortsatt mulig å melde seg på konferansen, fristen er fredag 30. august.
I tillegg til de to ministrenes innlegg blir det foredrag med størrelser som Loveleen Rihel Brenna,
Marco Elsafadi og Ole Hamre og mange flere. =Vi-konferansen har også spennende kunstneriske
opplevelser å by på: Suksessforestillinga «Blokk til blokk» inngår i konferansepakken. > Les mer

Kulturskolerådet har inngått
samarbeidsavtale med
NAFO
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Nasjonalt
senter for flerkulturell opplæring (NAFO)
har inngått en samarbeidsavtale. For
kulturskolerådet er dette et viktig ledd i
arbeidet med å styrke kulturskolens rolle
knytta til mangfold og inkludering.
> Les mer

Svensk kulturskoleforskning – nyttig for Norge
STOCKHOLM: Stockholms universitets
institutt for humaniora og
samfunnsvitenskaplig didaktikk har gjort
en kartlegging av faget drama/teater og
dets lærere i kulturskolen. Norsk
kulturskoleråds FoU-leder finner
resultatene interressante og mener at det
er all grunn til å satse ekstra på
kulturskolens «ikke musikk»-fag også i
Norge. > Les mer

> Tid for å søke støtte fra Musikkutstyrsordningen
Praksiskonferanse som
oppspill til forskningskonferanse – program klart
TROMSØ: Onsdag 2, oktober, dagen før

forskningskonferansen Cutting Edge
Kulturskole 2019, inviterer Norsk
kulturskoleråd til praksisutviklende
konferanse i Tromsø. Programmet er klart,
og påmelding er mulig til både forskningsog praksiskonferanse. > Les mer

Inviterer til innspillsmøte om
barne- og ungdomskulturmeldingen
OSLO: Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet inviterer til
innspillsmøte om barne- og
ungdomskulturmeldingen onsdag 25.
september. Påmeldingsfrist er 4.
september. > Les mer

Dialogkonferanser som ledd
i kulturskoleutvikling
BERGEN: I perioden 2019–2020 veileder
Norsk kulturskoleråd 56 kommuner i
kulturskoleutvikling. I september samles
de involverte aktørene til
dialogkonferanser i september. På seks
konferanser skåret over samme lest blir
det totalt nesten 250 deltakere. > Les mer

Kunstbidrag ønskes til
Kulturskolekalenderen 2020
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2020 håper på
mange gode bidrag fra landets
kulturskoler, og oppfordrer
kulturskolelærere om å kartlegge og
dokumentere elevarbeider som kan være
aktuelle bidrag i den populære kalenderen.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Marianne Meløy klar for
regionale kulturskoledager
STJØRDAL: Nå er det klart at Marianne
Meløy blir foredragsholder når Norsk
kulturskoleråd Trøndelag arrangerer
regionale kulturskoledager i Stjørdal,
28.–29. november. Andre klarerte
bidragsytere er Skjalg Raaen, Inge
Eidsvåg og Jan Magne Førde.

Hogne Moe kursholder på
Kor Arti' på Røros 2019
RØROS: Hogne Moe (bildet) er en av
bidragsyterne på konferansen Kor Arti' på
Røros 2019. Konferansen arrangeres 5.–6.
november, og der får du også sjansen til å
lære flere av de 15 nye sangene som i høst

Arrangementet fokuserer framtidas
kulturskole, utvikling, fagnettverksbygging
og inspirasjon.
> Les mer

er å finne i læringsressursen Kor Arti'
digitals 365 store sangkatalog.
> Les mer

Spørring om fordypningstilbud – svarfrist 1. sept.

Kulturskoleelever kan få
delta på mesterklassecamp
for unge filmskapere på
Island i desember

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 svarfrist 1.
september. > Les mer

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. Påmeldingsfrist: 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
(bildet), varmt anbefaler unge musikere å
gjøre. Påmeldingsfrist: 1. oktober.
> 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

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles

365 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 365 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

Seks 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: Afrikansk marimba ved Asker kulturskole
ASKER: Asker kulturskole har – som en av få norske
kulturskoler – i flere år hatt et undervisningstilbud kalt
afrikanskj marimba. Her får du en fem minutters video med
noen av kulturskolens marimbagrupper. > 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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