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Arve Tellefsen juryleder i UMM
OSLO: En av Norges mest innflytelsesrike musikere skal dømme i
Ungdommens musikkmesterskap i januar. Arve Tellefsen har sagt ja til å lede
juryen som skal virke under prisvinnerkonserten og finalekonserten på
mesterskapets finaledag, 19. januar 2020. > Les mer på umm.no

Rekordmange deltakere
klare for UMMs nasjonale
mesterskap i januar:
Spillelistene klare
OSLO: Aldri tidligere har så mange
musikere kvalifisert seg for det nasjonale
mesterskapet i Ungdommens
musikkmesterskap. Spillelistene er klare.
> Les mer på umm.no

Foreslår å flytte «kulturskoleloven» fra opplæring til kultur
OSLO: Flytt lovparagrafen om kulturskolen fra opplæringslova til kulturlova. Det er forslaget
fra utvalget som har utredet og vurdert behovet for en ny lov om grunnskoleopplæringa og
den vidaregåande opplæringa (opplæringslova). Norsk kulturskoleråd sier at det kan se ut
som om denne anbefalingen er gjort på et uinformert og til dels på feil grunnlag.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

"Ny kulturskolebank" åpner 1. januar: Enda større kundefokus
TRONDHEIM: Kulturskolebanken fyller seks år 1. januar 2020. Norsk kulturskoleråd og
Nordea synes seksårsdagen passer ypperlig for å ønske kulturskoleansatte og andre med
kulturskoleinteresse velkommen inn i helt nye lokaler med ny innredning. Intensjonen er at
det fornyete nettstedet kulturskolebanken.no skal bli en enda mer brukervennlig og nyttig
verktøykasse for kulturskoleansatte. > Les mer

Gode svar på spørringer
gjør det lettere å hjelpe
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd ønsker
på best mulig måte å bidra til utvikling av
kulturskolefeltet for sine
medlemskommuner. Nå skal innhenta
informasjon fra kulturskolene hjelpe
kulturskolerådet å gi rett hjelp tilbake til
kulturskolene og deres eiere. > Les mer

Stort engasjement på nasjonalt fagseminar med fokus på
kulturskolens framtid
OSLO: Engasjementet var stort da Kunnskapsdepartementet, Norsk kulturskoleråd og KS
arrangerte nasjonalt fagseminar i Oslo. Utgangspunktet var rapporten Kultur + skole = sant:
Kunnskapsgrunnlag om den kommunale kulturskolen i Norge». > Les mer

> Hepp! Sirkusfestival – også for kulturskoleelever
Ungdom kan få mentorhjelp
fra Ella Marie våren 2020
OSLO: Våren 2020 vil et utvalg unge
musikere en unik mulighet gjennom et
samarbeidsprosjekt Nordea og Norsk
kulturskoleråd har sammen: De skal få
inspirasjon og gode råd fra den kjente
artisten Ella Marie Hætta Isaksen. Ungdom
fra hele landet kan søke. Søknadsfristen er
9. januar 2020. > 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

Blogg med digitalt fokus i
kulturskolerådets regi
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er i

gang med å lage nye strategier for alle sine
fokusområder. I forbindelse med arbeidet
med strategi for digital utvikling ble det
naturlig å lage en blogg med fokus på
nettopp digital utvikling.
> 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

> Nå kan ungdom søke Drømmestipendet 2020

Sigurds og Julians drømmer
om å bruke kunsten til mer
enn underholdning
KONGSBERG/ØYSTRE SLIDRE: Tubaisten
Sigurd og folkedanseren Julian drømmer
om å bruke de kunstneriske ferdighetene
sine til å forene og forbedre andres
menneskers liv. Tildelingen av
Drømmestipendet tidligere år brakte de to
kulturutøverne sammen på et
Drømmetreff, og dermed ble to drømmer
løftet til nye høyder.
> Les mer på drommestipendet.no

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

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

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: Spacejam i Aukra kulturskole
AUKRA: Christoffer Lyngstad og Sergey Podoprigora
utfordret hverandre til dancebattle under Kulturskoleveka
2019. Christoffer er en ung lovende danser fra Eide og Sergey
er ansatt som danse- og kulturskolelærer ved Operaen i
Kristiansund. I Aukra kulturskole underviser han i hiphop og
breakdance. > 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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