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Høy kompetanse i kulturskolen – men
rektorene ser at den kan bli høyere
TØNSBERG: Kulturskolerektorene mener at kompetansen hos ansatte ved
deres skoler er forholdsvis høy, men at det er behov for styrka kompetanse på
noen områder – som breddekunnskap og gruppedidaktikk og -ledelse. Det er
konklusjonen i en forskningsartikkel skrevet av førsteamanuensis Anders
Rønningen (innfelt bilde) ved Universitetet i Sørøst-Norge. Rønningen er også
FoU-leder i Norsk kulturskoleråd. (Illustrasjonsfoto: Thor Nielsen) > 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 inkluderingskonferansen =Vi 2019 i Oslo, 24.–25. september. Og har
du lyst til å melde deg på, kan det fortsatt finnes ledige plasser – om du kjapt finner veien til
påmeldinga på kulturskoleradet.no.
De to statsrådene skal henholdsvis avslutte og åpne denne nasjonale konferansen som skal gjøre
kulturskolen til en enda mer inkluderende arena samt kunst og kultur til et enda sterkere redskap for
inkludering. I tillegg til de to ministrenes innlegg blir det blant annet foredrag med størrelser som
Marco Elsafadi, Loveleen Rihel Brenna og Ole Hamre. > Les mer

UMM – mesterskap som
utvikles og foredles
OSLO: For å bli et enda bedre og mer
attraktivt mesterskap å delta i for unge
musikere, gjør arrangørene av
Ungdommens musikkmesterskap flere nye
grep foran kommende sesong. Men
påmeldingsfristen er den samme som før:
1. oktober. > Les mer på umm.no

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 kulturskoleelever
og andre unge musikere å gjøre.
> Les mer på umm.no

> Kulturskolen sentral i regjeringsstrategi
Påmeldingsfristen nær for
forskningskonferanse og
relatert praksiskonferanse
TROMSØ: Er du nysgjerrig på hva som
skjer av kulturskolerelatert forskning, er
det ennå mulig å melde seg på
forskningskonferansen Cutting Edge 2019
i Tromsø 3.–4. oktober samt
Praksiskonferansen i samme by dagen før.
Påmeldingsfrist: 15. september. > Les mer

Samhandlingskonferanse til
beste for felles barn
FØRDE: Barn og unge er et felles ansvar,
synes Sogn og Fjordane fylkeskommune
og Norsk kulturskoleråd Vestland – og
inviterer til vestlandsk samhandlingskonferanse i Førde, 31. oktober–1.
november. Påmeldinga er i gang.
> Les mer

Dialogkonferanser som ledd
i kulturskoleutvikling
BERGEN: Norsk kulturskoleråd veileder 56
kommuner i kulturskoleutvikling. I
september samles deltakerne til seks
dialogkonferanser. Fire ble gjennomført
forrige uke, mens konferansene i Ålesund
og på Gardermoen arrangeres neste uke.
> 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 til den populære
kalenderen. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Påmelding mulig til Kulturskoledagene i Stjørdal
STJØRDAL: Nå er det mulig for alle
interesserte å melde seg på
Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, der
Marianne Meløy, Skjalg Raaen, Inge
Eidsvåg og Jan Magne Førde er blant
bidragsyterne. Datoene er 29.–30.
november. Norsk kulturskoleråd Trøndelag
arrangerer konferansen som fokuserer
framtidas kulturskole, utvikling,
fagnettverksbygging og inspirasjon.
> Les mer

Påmelding mulig til Kor Arti'
på Røros 2019
RØROS: Hogne Moe (bildet) er en av
bidragsyterne på konferansen Kor Arti' på
Røros 2019. Påmeldinga er i gang til
konferansen som arrangeres av Norsk
kulturskoleråd 5.–6. november. Der får du
også sjansen til å få utførlig opplæring i
pedagogisk bruk av flere av de 15 sangene
som i høst er lagt til i læringsressursen
Kor Arti' digitals sangkatalog. > Les mer

Musikklærernes dag 2019 i
Bergen - med prisutdeling
BERGEN: Kulturskolelærere som
underviser i musikk i grunnskolen er i
målgruppa for Musikklærernes dag 2019.
Den arrangeres 25. oktober, og inkluderer
utdelinga av Musikklærerprisen 2019.
Påmeldingsfrist: 21. september.
> Les mer på musikkiskolen.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. Påmelding er per nå mulig til studietilbudet i Troms og Finnmark. >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: Barnegruppe i foto lager popmusikkvideo
RISSA: Barnegruppa i foto ved Indre Fosen kulturskole har
laget musikkvideo til Alan Walkers superhit "All falls down".
Elevene valgte ut låta selv, ved avstemning. De lytta til
sangen og leste teksten, og alle kom med ideer til hva som
kunne filmes. Her kan du se resultatet.
> 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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