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Kulturskoleelever ga mange og viktige innspill
til regjeringa om barne- og ungdomskultur
OSLO: Kulturskolen utgjorde den største enkeltstående innspillsarenaen da
landets barn og unge ga regjeringa råd i forbindelse med den kommende
stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur. Passende det kanskje, når
«en styrket kulturskole» skal være en sentral del av meldinga som skal
foreligge høsten 2020. > Les mer

Norsk kulturskoleråd ba om
fem mill. kr ekstra til
kulturskoleutvikling
OSLO: I forrige uke stilte Norsk
kulturskoleråd på budsjetthøring i
Stortingets utdannings- og
forskningskomité og argumenterte for
hvorfor det behøves fem millioner kroner
mer til kulturskoleutvikling over
statsbudsjettet neste år. > Les mer

Prisvinnerkommuner skal
lage framtidsbilder for
kulturskolen
OSLO: Norsk kulturskoleråd og KS har
invitert Inderøy kommune (bildet) og andre
vinnere av prisen Årets
kulturskolekommune til å lage
framtidsbilder for kulturskolen. Bildene
skal styrke arbeidet med å skape gode
kulturskoler. > Les mer
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> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

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

Ung Filharmoni 2020: Unik
mulighet for unge musikere
OSLO: Kulturskoleelever fra hele Norge er
i målgruppa for Ung Filharmoni 2020, som
det er mulig å melde seg på fram til og
med 1. november. Dette er et nasjonalt
orkesterprosjekt for musikere i alderen 13-
20 år, i samarbeid med Oslo-Filharmonien.
> Les mer

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal: Påmelding fortsatt mulig
STJØRDAL: Det er muligheter for mye faglig påfyll på Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal, og
det er ennå mulig å melde seg på. Blant annet blir det en bolk med fokus på digital læring.
Det blir foredrag ved Carl Fredrik Dons og kurs ved Eldar Skjørten, John Oddstein Aune og
Ivar Aas. Andre bidragsytere på konferansen er Inge Eidsvåg, Skjalg Raaen, Marianne Meløy
og Jan Magne Førde. Arrangementet finner sted 28.–29. november og er mulig å melde seg
på for interesserte fra hele landet. Påmeldingsfrist: 7. november. > Les mer

Ledelse av prosesser: Noen
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ledige studieplasser
GARDERMOEN: Studietilbudet Ledelse av
prosesser 1 (LAP 1) tilbys denne høsten til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler på Østlandet og i
Rogaland. På Østlandet er det fortsatt
noen ledige plasser til studiet som starter
opp 14.–15. november. > Les mer

Ny deltakerrekord i
Ungdommens
musikkmesterskap
OSLO: Drøyt 500 musikere er påmeldt til
Ungdommens musikkmesterskap 2019–
2020. Noe som ifølge arrangørene er ny
deltakerrekord. Om drøyt to uker
arrangeres de første regionmesterskapene
i UMM denne høsten.
> Les mer

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

> Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

Neste forskningskonferanse
blir i Agder i 2021
KRISTIANSAND: Neste utgave av
forskningskonferansen Cutting Edge
Kulturskole arrangeres i Kristiansand i
2021. Det bestemte generalforsamlinga i
Nordisk nettverk for kulturskolerelatert
forskning. For øvrig valgte
generalforsamlinga Gry Sagmo Aglen
(bildet t.h.) til ny leder av nettverket.
> 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. Påmeldingsfrist: 25.
oktober. > Les mer
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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

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

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

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"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: Kulturskole promoterer seg på kinolerretet
SANDEFJORD: I Vestfold bruker Sandefjord kulturskole
kinoreklame for å rekruttere flere elever til skolen. Denne
promoteringsfilmen er laget av Media Direct Norges
produksjonsavdeling. Ideen har kulturskolen selv klekket ut.
I februar 2020 arrangerer Norsk kulturskoleråd gratis kurs for
kulturskoler som selv vil lære å lage promofilm – les mer her.
> Se filmen om Sandefjord kulturskole på vimeo.com

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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