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Nordisk kulturskolemanifest med potente
anbefalinger til politikere i Norden
OSLO: Kulturskolene må ses som naturlige samarbeidsparter og bidragsytere i
utøvelse av kulturpolitikk. Kunst- og kulturopplæring legger viktige premisser
for kultursektoren, og må beregnes inn i det politiske arbeidet.

Sånn heter det i anbefalingene som gis i dokumentet Kulturskolemanifest, som er
laget av de ti nordiske, kommunale kulturskolene som har vært med i prosjektet
Kulturskolen som inkluderende kraft i lokalsamfunnet (KIL). > Les mer

Lederkonferansen 2020: Tre hovedforedragsholdere klare
OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind Falkum og
Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om Lederkonferansen 2020, som
arrangeres i Oslo, 16.–17. april 2020. > Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskolemanifest
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/lederkonferansen-2020-hovedforedragsholdere


Nasjonalt fagseminar:
Fortsatt noen ledige plasser
på de regionale samlingene
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, tirsdag
10. desember. Du kan også følge
seminaret via nett-tv, eller du kan delta
mer aktivt via regionale samlingspunkt.
Påmelding er ennå mulig til de regionale
samlingene, men noen steder er det svært
få plasser igjen. > Les mer

Unik mulighet for unge
musikere: Mentorhjelp fra
Ella Marie Hætta Isaksen
OSLO: Våren 2020 får et utvalg unge
musikere en unik mulighet gjennom et
samarbeidsprosjekt Nordea og Norsk
kulturskoleråd har sammen: De skal få
mentorhjelp av den kjente artisten Ella
Marie Hætta Isaksen. Påmeldingsfrist: 13.
desember. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskolerådet lager ny
politisk plattform og nye
strategier
TRONDHEIM: En ny politisk plattform samt
nye strategier på flere nivå er under
utarbeidelse i Norsk kulturskoleråd. Både
administrasjon og politiske valgte er
involvert i arbeidet. Innen 15. april 2020
skal nye sentrale dokument være klare for
politisk behandling. > Les mer

Kulturskole bidrar til
jazzlinjesuksess
MOLDE: Siden skoleåret 2018–2019 har
Molde videregående skole hatt landslinje
for musikk, dans og drama med
fordypning i jazz. Molde kulturskole er en
sentral samarbeidspartner, og elevene er
veldig fornøyd med hvordan jazzlinja
fungerer. > 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 bestilles på kulturskoleradet.no.
> Les mer

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/fagseminar-seks-byer
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/mentorhjelp-fra-ella-marie
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/politisk-plattform-og-nye-strategier
https://youtu.be/2yuVfm7ES3U
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/kulturskole-bidrar-til-jazzlinjesuksess
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskolekalenderen-2020-kan-bestilles


> Nå kan ungdom søke Drømmestipendet 2020

Drømmetreff ganger tre med
Sandra Winther
OSLO: Alle tre har de lyst til å se hvor
langt de kan drive det innen visuell kunst.
Da passet det helt fortreffelig for tre
drømmestipendmottakere fra Mo i Rana,
Molde og Leikanger å få treffe kunstneren
og illustratøren Sandra Winther. > Les mer

Andrea: – Drømmestipendet
tok meg mye nærmere
musikerdrømmen
MÅLØY: Hun har sunget seg til en
andreplass i TV 2-konkurransen The
Voice, imponert både dommere og tv-seere
i NRK-konkurransen Stjernekamp og skal
snart slippe to nye låter. Ifølge Andrea
Santiago (bbidro tildelinga av
Drømmestipendet i 2018 til at hun er
nærmere drømmen sin enn noen gang.
> Les mer på drommestipendet.no

Jurymedlemmene for
Drømmestipendet 2020 er ...
SELBU: Nominasjonsperioden for
Drømmestipendet 2020 er i gang, og
samtidig tar Drømmestipendjuryen 2020
tar form. Samtlige jurymedlemmene
presenteres på drommestipendet.no. I dag
presenteres Victor Cito Smaavik Borge.
Les også om de øvrige jurymedlemmene
som er presentert så langt.
> Les mer på drommestipendet.no

> DKS-kartlegging avdekker store foriskjeller

Faglig påfyll til mange på
Kulturskoledagene i Stjørdal
STJØRDAL: Siste uka i november fikk
nærmere 230 kulturskoleansatte faglig
påfyll under Kulturskoledagene 2019 i
Stjørdal, der Inge Eidsvåg (bildet), Skjalg
Raaen, Marianne Meløy, Synnøve Hammer,
Ingvild Aas og Jan Magne Førde var blant
bidragsyterne.
> Les mer

https://www.drommestipendet.no/vil-du-soke/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/desember/drommetreff-ganger-tre-med-sandra-winther
https://www.drommestipendet.no/nyheter/andrea-2/
https://www.drommestipendet.no/nyheter/jurymedlemmene-presenteres-dagens-mann-victor-cito-smaavik-borge/
https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2019/11/20/dks-kartlegging-avdekker-store-forskjeller?fbclid=IwAR0kZU2UGfc6mmtP0vyqGqa-GyRigZHr5VGnsxkUbe7yauALNqAJXIxLVQs
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/kulturskoledagene-2019-i-stjordal-avslutta


Musikkpedagogdagen 2020:
Påmeldingsfrist 12. des.
OSLO: Musikkpedagogdagen 2020
arrangeres 3. januar i Oslo – på Norges
musikkhøgskole. Dette er et
konferansetilbud skreddersydd for
musikkpedagoger både i kulturskolen og
alle andre skoleslag. Arrangører er Norsk
kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole. Merk: Påmeldingsfristen
er utvidet til 12. desember. > Les mer

Stor forestilling fokuserte
liten verdensby
FREDRIKSTAD: Da Fredrikstad kommune
lanserte visjonen «Den lille verdensbyen»
var det mange som undret seg: «Hva betyr
det?». «Er Fredrikstad så liten?». «Hva er
en liten verdensby?». Sånn undring ble
det kulturskoleforestilling i Fredrikstad,
som del av kommunens deltakelse i
Nordea-prosjektet KUL-TUR. > Les mer

Unge talenter i Fredrikstad
fikk nyttig mentorhjelp fra
internasjonalt anerkjent
fiolinist
FREDRIKSTAD: Elleve unge, klassiske
musikere fra Fredrikstad har nylig hatt
inspirerende møter samt en felles konsert
med den internasjonalt kjente fiolinisten
Catharina Chen (t.v. på bildet). Dette ble
muliggjort gjennom Nordeaprosjektet
KUL-TUR. > 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

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

> Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/oktober/musikkpedagogdagen-2020-program-klart-pamelding-mulig
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/stor-forestilling-fokuserte-liten-verdensby
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/talenter-i-fredrikstad-fikk-mentorhjelp-av-internasjonal-stjerne
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/oktober/filmkurs
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/november/veiledningsrunde-utlyses-1-januar-2020
http://www.musikk.no/nmr/nyheter/norsk-akustikkstandard-internasjonal-sukses?fbclid=IwAR19uxPjo5VG3P3ZPKFI2pTQE0mtz5OIexJzs3YaStA1wUSUdYtk9NKG13Q


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: Juryleder Mona Berntsen oppfordrer ungdom
om å søke Drømmestipendet 2020
OSLO: Her kan du se og høre Mona Berntsens oppfordring til
ungdom å søke Drømmestipendet. Hun har verden som
arbeidsplass og er landskjent som dommer i TV2-
konkurransen Norske Talenter. Nå skal nå Mona Berntsen
lede juryarbeidet for Drømmestipendet 2020.
> Se Mona Berntsens 23 sekunders appell

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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http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
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