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Mona Berntsen juryleder for
Drømmestipendet 2020
OSLO: Hun har verden som arbeidsplass og får danseoppdrag fra megastjerner
som Justin Timberlake, Madonna og Chris Brown. Nå skal Mona Berntsen –
som mange også kjenner som dommer i TV 2-konkurransen Norsk Talenter –
lede juryarbeidet for Drømmestipendet 2020. Her forteller hun hvorfor hun
synes Drømmestipendet er en fantastisk stipendordning.
> Les mer på drommestipendet.no

Unik mulighet for unge musikere:

Mentorhjelp
fra Ella Marie Hætta Isaksen
OSLO: Våren 2020 vil et utvalg unge musikere få en unik mulighet gjennom Nordeaprosjektet KUL-TUR: De skal få mentorhjelp av den kjente og populære artisten Ella Marie
Hætta Isaksen. Allerede nå kan ungdom i alderen 15-18 søke om plass i Talent møter
mentor. Det er et samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd som gjør dette mulig. >
Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Nasjonalt fagseminar: Mulig
å delta i Oslo og fem byer til
OSLO: Med utgangspunkt i
forskingsrapporten Telemarksforsking og
NTNU har levert som kunnskapsgrunnlag
for stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur, arrangerer Norsk
kulturskoleråd, Kunnskapsdepartementet
og KS nasjonalt fagseminar i Oslo, 10.
desember. Du kan også følge seminaret
via nett-tv, eller du kan delta mer aktivt via
et av de fem regionale samlingspunktene.
Påmelding er nå mulig. > Les mer

Nordea-prosjektet KUL-TUR:
Stor oppslutning
STAVANGER: Hele 22 av 23 kommunale
kulturskoler i Rogaland blir med i Nordeaprosjektet KUL-TUR. Det innebærer at
nærmere 200 kulturskoleledere og -lærere
i Rogaland vil få kompetansepåfyll om
produksjon og formidling samt hjelp til
synliggjøring og arbeid med
entreprenørskap. > Les mer

Julegavealternativ:
Kulturskolekalenderen 2020
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker
«kunstutstilling» med nyttefunksjon til
nytelse på egen vegg, eller som gave til
slekt eller kolleger? Kulturskolekalenderen
2020 kan nå bestilles på
kulturskoleradet.no. > Les mer

Ny veiledningsrunde utlyses
1. januar 2020
TRONDHEIM: 1. januar 2020 utlyser Norsk
kulturskoleråd en ny runde med veiledning
i kulturskoleutvikling retta mot et nytt
utvalg kulturskoleeiere og kulturskoler.
> Les mer

Mulig for kulturskoler å søke
om KOMP-tilskudd
OSLO: På vegne av Kulturdepartementet
forvalter Norsk musikkråd KOMP, som er
en tilskuddsordning til det rytmiske feltet
innen musikk. 1,5 millioner kroner er til
fordeling i 2020, og kommunale
kulturskoler er i målgruppa.
Søknadsfristen er 15. desember 2019.

> Les mer

– Hjelp å få for kulturskolenes nye eiere
TROMSØ: I en kronikk løfter Pål Jentoft Johnsen fram
kulturskoleeierskapet som en viktig del av politikerrollen. Johnsen
er styreleder i Norsk kulturskoleråd Troms, Finnmark og Svalbard. >
Les kronikken her

Nida og Emilie skal på
mesterklassecamp på Island
REYKJAVIK: Nida Grindal (17) fra Tynset
og Emilie Holm Tallakstad (20) fra
Kongsberg er de to heldige ungdommene
fra Norge som får delta på en nordisk
mesterklassecamp i filmproduksjon på
Island i desember. Arrangør er Nordisk
musikk- og kulturskoleunion, som Norsk
kulturskoleråd er medlem i. > Les mer

Gratis kurs i kreativ videodokumentasjon for
kulturskoleansatte 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
begge er gratis å delta på. Det er ingen
deltakeravgift, dette er en av fordelene ved
å være medlem i Norsk kulturskoleråd.
Silje Sigurdsen er kursholder i Oslo, Stian
Andreassen i Tromsø.
> Les mer

Kulturskole med historisk
avtale om e-sportsamarbeid
med toppidrettsklubb
KRISTIANSAND: Knuden - Kristiansand
kulturskole har som første norske
kulturskole inngått et samarbeid med en
toppidrettsklubb, IK Start, for å satse på
feltet e-sport og gaming. > 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
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Bruker film til å promotere kulturskolefordelene med kommunesammenslåing
FROGNER: Fra 1. januar 2020 blir kommunene Fet, Skedsmo
og Sørum til en ny storkommune: Lillestrøm. Den nye
kommunen som med nærmere 87 500 innbyggere blir den
tredje største kommunen i Akershus, synes det er grunn til
synliggjøre noen av fordelene dette gir – blant annet hva
gjelder kulturskoletilbudet. > 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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