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Nasjonalt fagseminar med utgangspunkt i
forskingsrapport om kulturskolen
OSLO: Med utgangspunkt
i forskingsrapporten
Telemarksforsking og
NTNU har levert som
kunnskapsgrunnlag for
stortingsmeldinga om
barne- og
ungdomskultur,
arrangerer Norsk
kulturskoleråd i
samarbeid med KS og
Kunnskapsdepartementet
et nasjonalt fagseminar
10. desember. > Les mer

Mer hjelp fra kulturskolerådet til flere kommuner: Ny runde
med veiledning i kulturskoleutvikling utlyses 1. januar 2020
TRONDHEIM: 1. januar 2020 utlyser Norsk kulturskoleråd en ny runde med veiledning i
kulturskoleutvikling retta mot kulturskoleeiere og kulturskoler. Dette er tredje gang slik
veiledning tilbys. Over 100 kommuner har fått eller får nå denne typen veiledning. > Les mer

– Drømmestipendet
synliggjør både ungdom og
kommunalt arbeid

LIER: Torsdag 21. november starter
nominasjonsperioden for
Drømmestipendet 2020. Ved å gjøre
Drømmestipendet til en del av
virksomheten, har Lier kulturskole økt sin
synlighet og styrket sin posisjon som
ressurs- og kompetansesenter samt blitt et
tilbud for flere. Det forteller rektor Frøydis
Rui-Rahman (bildet).
> Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskoledagene 2019 i Stjørdal: Siste frist for påmelding
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

Nordeas kulturskolepris til
sangeren Hannah Løvstad
Børresen
LANGESUND: Hannah Løvstad Børresen
(19) fra Stathelle er tildelt Nordeas
kulturskolepris. Hannah har vært elev ved
Bamble kulturskole siden 2008. Der har
hun hatt mye ulikt på timeplanen: dans,
kor, teater, bandsamspill, solosang,
keyboard ... Foto: Alex Torstensen
> Les mer

> Tid for påmelding til UKM 2020 - på ukm.no

UMM-sesong: Ti regionmesterskap og Rebecca i TV 2-finale
OSLO: Den mangeårige kulturskoleeleven Rebecca Nøstrud Isaksen fra Larvik har tidligere
imponert i Ungdommens musikkmesterskap – og mottatt Drømmestipendet. Fredag fikk hun
sin andre gullknapp i TV 2-konkurransen Norske Talenter og er klar for finalen 13. desember.
Før den tid skal det nå i november arrangeres ti regionmesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap, og der deltar det garantert enda flere unge musikere som kan både
imponere, sjarmere og røre deg med sitt spill.
> Les mer på umm.no / > Se Rebecca i semifinalen på Norske Talenter på tv2.no

Gratis kurs i kreativ
videodokumentasjon for
kulturskoleansatte fra hele
landet i februar 2020 – 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

> Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

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

Film: NRK fokuserte musikkbasert miljøbehandling
BRØNNØYSUND: Musikkbasert miljøbehandling var nylig
tema i NRK-programmet Norge nå. På Helgeland er et
prosjekt i gang i seks kommuner, med Norsk kulturskoleråd

sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

som viktig initiativtaker og medspiller. I tv-programmet er det
Brønnøysund videregående skoles satsing på musikk som
forebyggende medisin og terapi som er i hovedfokus. Også i
den forbindelse har Norsk kulturskoleråd spilt en viktig rolle.
> Se programmet på tv.nrk.no

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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