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Kulturskolerådet vil bidra til opprettelse av
universitetskulturskoler
GARDERMOEN: Som en del av sin strategi for å øke samarbeidet mellom
kulturskolesektoren og universitet- og høgskolesektoren, legger Norsk
kulturskoleråd til rette for å opprette universitetskulturskoler i flere regioner.
Nå inviteres det til lanserings- og informasjonsseminar på Gardermoen fredag
7. februar. > Les mer

Norsk kulturskoleråd tilbyr veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Nå tilbyr Norsk kulturskoleråd landets kommuner en ny runde med veiledning
i kulturskoleutvikling. Formålet med veiledningen er å bistå kulturskoleeieren og
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kulturskolen med å etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til kulturskolen i
kommunen. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

184 musikere kvalifisert til
UMMs nasjonale
mesterskap
OSLO: Magnus von Brandis (bildet) fra
Sandnes og 183 andre svært dyktige, unge
musikere er kvalifisert til UMMs nasjonale
mesterskap i Oslo, 16.–19. januar. Årets
musiker belønnes med 50 000 kr og
solistoppdrag med KORK, mens det
vanker gjeve priser og premier også til
mange av de andre som presterer aller
best. > Les mer på umm.no

Udir tildelt kulturskolerelaterte oppdrag
OSLO: Utdanningsdirektoratet skal utvikle informasjon og
synliggjøre kulturskolen samt hjelpe regjeringa med å finne
løsninger for å få informasjon og oversikt over
kompetansen i kulturskolen og bruken av delte stillinger.
Dette er oppdrag Kunnskapsdepartementet gir direktoratet
i Tildelingsbrevet for 2020.
> Les mer

Påmeldingsfristen nær for
LAP 1 i Troms og Finnmark
ALTA: Studietilbudet Ledelse av prosesser
1 (LAP 1) tilbys denne våren til dagens og
mulige framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Troms og Finnmark.
Påmeldingsfristen til studiet i Alta er 1.
februar. Høsten 2020 er det oppstart for
samme studietilbud i Trøndelag og
Vestland. > Les mer

"Nye kulturskolebanken" med enda større kundefokus
OSLO: Kulturskolebanken fylte seks år 1. januar 2020. Norsk kulturskoleråd og Nordea
syntes seksårsdagen passet ypperlig for å ønske kulturskoleansatte og andre med interesse
for kulturskolen velkommen inn i helt nye lokaler med ny innredning. Intensjonen er at det
foredlede og videreutviklete nettstedet kulturskolebanken.no skal være en enda mer
brukervennlig og nyttig verktøykasse. > Les mer på kulturskolebanken.no

Straks påmeldingsstopp:
Ungdom kan få mentorhjelp
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fra Ella Marie
OSLO: I dag er siste sjanse for ungdom til
å søke om å få mentorhjelp fra Ella Marie
Hætta Isaksen. Denne unike muligheten
gis gjennom Nordea-prosjektet KUL-TUR,
som Nordea og Norsk kulturskoleråd
samarbeider om. Ungdom fra hele landet
kan søke.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Hepp! Sirkusfestival – også for kulturskoleelever

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

Nyttårssalg på hele Ut på
golvet-katalogen
TRONDHEIM: Nå kan din skole styrke
utvalget av danseundervisningsmateriell.
Norsk kulturskoleråd tilbyr alle dvd-er, cd-
er og hefter fra kurskonseptet Ut på golvet
med over 60% rabatt. > Les mer

Gratis kurs i kreativ videodokumentasjon for
kulturskoleansatte: Ledige plasser i Tromsø – fullt i Oslo
TROMSØ: I februar 2020 arrangerer Norsk
kulturskoleråd to filmkurs for
kulturskoleansatte. I Oslo er det ikke plass
til flere deltakere, mens det er plass til
flere på kurset i Tromsø 7. februar. Til
kurset i Tromsø kan hver kulturskole
melde på flere ansatte. Påmeldingsfrist: 1.
februar. > Les mer

> Kan fortsatt være mulig å søke Drømmestipendet
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– Drømmestipendet kom på
et perfekt tidspunkt
EIDSVOLL/KÖLN: Amalie Thing Helseth
har drømt om å oppleve verden som cellist
i mange år. Med 15 000
drømmestipendkroner fikk 19-åringen
finansiert reiser og opphold for prøvespill
til musikkstudier i Tyskland, og dermed er
et stort og viktig steg tatt for å gjøre drøm
til virkelighet.
> Les mer på drommestipendet.no

Mona Berntsen og hennes
15 kvinner og 15 menn
TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2020
er fulltallig og klar til innsats. Juryleder
Mona Berntsen har med seg 30
medarbeidere – 15 kvinner, 15 menn – i
juryen som skal vurdere alle de
ungdommene som nomineres til
Drømmestipendet 2020 og deretter velge
ut de 100 som skal få stipend i 2020.
> Les mer på drommestipendet.no

> Norsk akustikkstandard - internasjonal suksess

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: Animert kjeks- og svanecombat
SKI: Dagens kortfilm er en animasjonsfilm laget av elever i
animasjonsgruppa på Kontra kulturskole i Ski kommune (nå
Norde Follo kommune) høsten 2019 > Se film på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
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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
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