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Forskingsrapport om kulturskolen er klar –
regjeringa vil styrke kulturskolen
OSLO: I skoleåret 2018/2019 gikk litt over 13 prosent av alle norske barn i
grunnskolealder på kulturskole. En ny rapport viser at potensialet i tilbudet kan
utnyttes enda bedre. – I arbeidet med stortingsmeldingen om barne- og
ungdomskultur vil vi se på hvordan vi kan styrke kulturskolen, sier kunnskapsog integreringsminister Jan Tore Sanner (bildet) i en kommentar til rapporten
"Kultur + skole = sant". Norsk kulturskoleråd synes rapporten er et godt
utgangspunkt for å ta gode beslutninger om hvordan kulturskolen kan utvikles
videre. > Les mer

Kulturskolerådet med
innspill til stortingsmeldingen om barne- og
ungdomskultur
OSLO: Norsk kulturskoleråd stilte til start
da Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet inviterte til
innspillsmøte om barne- og
ungdomskulturmeldingen. Direktør Morten
Christiansen i Norsk kulturskoleråd løftet
blant annet fram viktigheten av utvikling
av nye lærerutdanninger og opprettelsen
av et nasjonalt kulturskolefond. > Les mer

Nordea-prosjektet KUL-TUR tilbys alle kommunale
kulturskoler i Rogaland
STAVANGER: Alle kommunale kulturskoler i Rogaland er invitert til å delta i Nordeaprosjektet KUL-TUR 2020–2021. Det betyr at 26 kulturskoler kostnadsfritt får sjansen til å
heve kompetansen sin når det gjelder produksjon og formidling samt få hjelp til
synliggjøring og arbeid med entreprenørskap. > Les mer

=Vi 2019: To dager med fokus på kunst og kulturs betydning
for å skape og sikre inkluderende lokalsamfunn
OSLO: Denne uka ble konferansen =Vi 2019 arrangert i Oslo. Kulturminister Trine Skei
Grande, Loveleen Brenna, Marco Elsafadi og Ole Hamre med flere stilte med innlegg på
denne nasjonale konferansen som fokuserte hvor viktig kunst og kultur er for å skape og
sikre inkluderende lokalsamfunn. > Les mer

Konferanse om musikkbasert miljøbehandling og
kulturskolens rolle i dette
MO I RANA: Interessen for musikkbasert
miljøbehandling som metode er stigende,
og kulturskolen kan også ha en viktig rolle
i så måte. 23.–24. oktober arrangeres en
dialogkonferanse i Mo i Rana om
musikkbasert miljøbehandling og
kulturskolens rolle i dette.

> Les mer

Årets musiker anbefaler unge musikere å gjøre som ham:
– Bli med i UMM, det er gøy, spennende og lærerikt!
TOMREFJORD: 1. oktober er sist frist 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

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Jan Magne Førde kurser i
samspill på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal
STJØRDAL: Jan Magne Førde (bildet t.h.)
er blant kursholderne når Norsk
kulturskoleråd Trøndelag arrangerer
Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal denne
høsten. Andre klarerte bidragsytere er
Inge Eidsvåg, Skjalg Raaen og Marianne
Meløy. Arrangementet er mulig å melde
seg på for interesserte fra hele landet, og
påmelding er mulig nå.
> Les mer

Søkere med bachelor i
praktiske og estetiske fag
sikres adgang til PPU – fram
til 2025
TRONDHEIM: Fram til 2025 er søkere med
bachelor i praktiske og estetiske fag sikra
adgang til praktisk-pedagogisk utdanning.
Det er et krav om minimum karakter C på
bachelorgraden. Denne muligheten – som
mange kulturskolelærere kan ha nytte av –
er omtalt i Kunnskapsdepartementets nye
strategi, Skaperglede, engasjement og
utforskertrang.
> 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

Drømmestipendmottaker
Andrea fighter med
stjernene – og drømmer om
Broadway
OSLO: Min største drøm er å synge i en
musikal på Broadway. Sånn drømte
Andrea Santiago da hun i fjor ble nominert
til Drømmestipendet 2018. Stipend fikk
hun, og nå kjemper den 18-årige
måløyjenta med bravur i NRKkonkurransen Stjernekamp. Broadway er
helt klart litt nærmere for Andrea som tok
sine første kulturskolesangtimer for ti år
siden. > Les mer på drommestipendet.no

Drømmetreff til to
drømmestipendmottakere
med fokus på inkludering
OSLO: De har begge fokus på at kunst og
kultur kan brukes til å bekjempe
utenforskap og skape inkluderende
samfunn. Hva er da mer naturlig enn at
Sigurd Breivik og Julian Finnbråten
Steinsrud delte et Drømmetreff, der de
forente sine kunstneriske ferdigheter og
skapte et vakkert øyeblikk i
inkluderingenws tegn for deltakerne på
inkluderingskonferansen =Vi 2019.
> Les mer på drommestipendet.no

Får starthjelp til musikkaktivitet for mennesker med
bistandsbehov
OSLO: Pascal Norge mottok
prosjektmidler fra Extrastiftelsen (nå
Stiftelsen Dam), og inviterte med seg
Norsk kulturskoleråd for å velge ut fem
"pakkemottakere" som etter en
søknadsrunde fikk et gratis pakketilbud for
å starte musikkaktivitet for mennesker
med bistandsbehov. > 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

Stort kulturprosjekt med
stor kulturskoleinvolvering
imponerte kulturministeren
NITTEDAL: Nittedal kulturskole var viktig
lokalt ressurssenter og aktiv medspiller i
prosjektet som munnet ut i forestillinga
«Gnist – en musikalsk anastrofe».
Kulturminister Trine Skei Grande ble svært
imponert. > 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

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: Samtidsprosjektet FUSION
VESTFOSSEN: Nylig gjennomførte Vestfossen
Kunstlaboratorium og Øvre Eiker kulturskole
samtidsprosjektet FUSION. Det har blitt en tradisjon at
kulturskolens elever får bruke kunstlaboratoriets lokaler for å
skape og framføre kunst og kultur. > 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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