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Ingen økning i støtten til kulturskoleutvikling
OSLO: Norsk kulturskoleråd blir tilgodesett med 26,2 millioner kroner til
kulturskoleutvikling via statsbudsjettet i 2020 – om regjeringas budsjettforslag
blir realisert. Dette er samme beløp som kulturskolerådet mottar fra staten i
inneværende år, noe som innebærer en nedgang i støtten, når en tar hensyn til
konsumprisindeksen. > Les mer

Norsk kulturskoleråd på
budsjetthøring neste uke
OSLO: Styreleder Nils R. Sandal (bildet) og
Norsk kulturskoleråd stiller neste uke på
budsjetthøring i Stortingets utdanningsog forskningskomité – for tydelig å
argumentere for hvorfor det behøves mer
penger til kulturskoleutvikling via
statsbudsjettet neste år.
> Les mer

Skriftlig innspill til
meldingen for barne- og
ungdomskultur
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
levert et skritflig innspill om barne- og
ungdomskulturmeldingen. Dette er i
harmoni med innlegget kulturskolerådets
direktør, Morten Christiansen (bildet),
framførte på innspillsmøtet som fant sted i
Oslo tidligere i høst. > Les mer

Gratis kurs i kreativ videodokumentasjon for
kulturskoleansatte – i Oslo og Tromsø
OSLO/TROMSØ: I februar 2020 arrangerer Norsk kulturskoleråd filmkurs for
kulturskoleansatte. Det blir kurs med samme innhold i Tromsø og Oslo, og kursholdere er
henholdsvis Stian Andreassen og Silje Sigurdsen. Begge kurs er gratis å delta på for ansatte
ved kulturskoler eid av kommuner som er medlem i kulturskolerådet. > Les mer

Musikkpedagogdagen 2020:
Program klart – påmelding
mulig
OSLO: Musikkpedagogdagen 2020
arrangeres 3. januar i Oslo – på Norges
musikkhøgskole. Dagskonferansen er
skreddersydd for musikkpedagoger både i
kulturskolen og alle andre skoleslag.
Arrangører er Norsk kulturskoleråd og
Norges musikkhøgskole. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskolerådets FoU-leder
på gjevt oppdrag i Wien
WIEN: Når det andre utgaven av European
Music School Symposium arrangeres i
Wien denne uka, vil også norsk og nordisk

Kulturskoledagene 2019 i
Stjørdal: Program klart –
påmelding i gang
STJØRDAL: Inge Eidsvåg (f.v. i kollasjen),
Skjalg Raaen, Marianne Meløy og Jan

musikk- og kulturskole få et fokus. Blant
annet gjennom foredrag og
paneldebattdeltakelse fra Norsk
kulturskoleråds FoU-leder Anders
Rønningen (innfelt bilde).
> Les mer

Magne Førde er blant bidragsyterne på
Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal.
Programmet er klart og påmeldinga er i
gang. Arrangementet finner sted 28.–29.
november og er mulig å melde seg på for
interesserte fra hele landet. > Les mer

Konferanse om musikkbasert miljøbehandling og
kulturskolens rolle i dette

Påmelding mulig til Kor Arti'
på Røros 2019

MO I RANA: Interessen for musikkbasert
miljøbehandling som metode er stigende.
Kulturskolen er stadig oftere på banen
også her. 23.–24. oktober arrangeres en
dialogkonferanse i Mo i Rana, om
musikkbasert miljøbehandling og
kulturskolens rolle i dette. > Les mer

RØROS: Hogne Moe (bildet) er en av
bidragsyterne på Kor Arti' på Røros 2019.
På konferansen får du lære nye Kor Arti'sanger samt mye annet som er relevant for
sangundervisning i kultur- og grunnskole.
Påmeldinga er i gang til konferansen som
arrangeres 5.–6. november av Norsk
kulturskoleråd. > 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

Presentasjoner fra =Vi fins
på kulturskoleradet.no
OSLO: Presentasjoner fra flere av
innleggene på konferansen =Vi 2019 samt
en fotoreportasje er å finne på
kulturskoleradet.no. > Les mer

Samhandlingskonferanse til
beste for felles barn
FØRDE: Barn og unge er et felles ansvar,
sier Sogn og Fjordane fylkeskommune og
Norsk kulturskoleråd Vestland, og
inviterer til vestlandsk
samhandlingskonferanse i Førde, 31.
oktober–1. november. > 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: Tre kortfilmer om nordisk kulturskoleprosjekt
SIMRISHAMN: Hvordan ser framtidas nordiske kulturskoler
ut? Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfundet
(KIL) er et nordisk kulturskoleutviklingsprojekt som
involverer ti kulturskoler fra Norge, Sverige og Danmark. På
vimeo.com kan du ser tre kortfilmer om KIL. > Se film 1 > Se
film 2 > Se film 3

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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