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Forener krefter for å styrke ungdommens
kulturelle grunnmur i kommunen
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd, Ungdom og Fritid og UKM Norge går
sammen om prosjektet Koordinert kommunalt kulturarbeid. De ønsker å styrke
ungdommens kulturelle grunnmur i kommunen. > Les mer

Tubaist August Schieldrop (20) best av de beste i
Ungdommens musikkmesterskap 2019–2020
OSLO: 180 av Norges fremste, unge utøvere av klassisk musikk var nylig samlet i Oslo til
den nasjonale delen av Ungdommens musikkmesterskap 2019–2020. Tubaisten August
Schieldrop (bildet t.v.) fra Oslo gjorde det aller best på søndagens finalekonsert og ble kåret
til Årets musiker. > Les mer på umm.no

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/2020/januar/styrke-ungdommens-kulturelle-grunnmur
http://umm.no/arkiv/august-schieldrop-ble-arets-musiker-20192020/


Lederkonferansen 2020: Flere bidragsytere er klare –
påmelding i gang og foreløpig program er klart

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

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Veiledningsutbytte for både stor og liten kommune
LAKSELV/LILLESTRØM: Norsk kulturskoleråd utlyste nylig en ny runde med veiledning i
kulturskoleutvikling – skreddersydd for landets kommuner som kulturskoleeier. Kommunene
Lillestrøm og Porsanger mottar slik veiledning nå, og fra begge kommuner rapporteres det
om godt utbytte. Interesserte kommuner har frist til 13. mars med å søke veiledning i
perioden 2020–2021. > Les mer

Dialogkonferanser som ledd
i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: I perioden 2019–2020
veileder Norsk kulturskoleråd 56
kommuner i kulturskoleutvikling. I slutten
av januar samles de involverte aktørene til
den andre av i alt tre dialogkonferanser i
veiledningsløpet. > Les mer

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/lederkonferansen-pamelding-mulig
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/veiledning-godt-mottatt
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/dialogkonferanser-som-ledd-i-kulturskoleutvikling


NORDEA-prosjektet KUL-TUR: Første prosjektledersamling
gjennomført i Rogaland

STAVANGER: Nordea-prosjektet KUL-TUR er i gang i Rogaland. Sist fredag var de involverte
kommunenes prosjektledere samt kulturskoleledere samlet til første prosjektledersamling.
Om snaue to uker tar prosjektet virkelig av, når tre kursdager på tre steder samler hele 200
kulturskoleansatte fra 22 rogalandskommuner. > Les mer på kulturskolebanken.no

Drømmestipendet 2020:
Fredag 24. januar siste frist
for nominasjon
BODØ: Mange kommuner har levert sine
nominasjoner til Drømmestipendet 2020.
Bodø har blant annet nominert Lars-Petter
Næss (bildet). Enda flere er i innspurten
med å klargjøre og levere nominasjoner.
Om noen nominasjonsansvarlige har
spørsmål i siste liten, kan prosjektleder
Lars Emil Johannessen kontaktes. E-post:
post@drommestipendet.no, tlf. 907 43 814.
> Se nominerte på drommestipendet.no

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

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.

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/forste-prosjektledersamling-gjennomfort-i-rogaland
https://drommestipendet.no/nominerte-drommer/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/ledelse-av-prosesser-alta


Påmeldingsfrist: 1. februar.
> 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

> 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: «Mikkel Rev» i jazzversjon
SKIEN: 15-åringene Celine Dreyer Isaksen og Nelia Aanerød
fra Skien kulturskole deltok i UMMs nasjonale mesterskap
sist helg. Her framfører de en kort jazzversjon fra Nils Henrik
Asheims «Mikkel Rev - Suite i fem variasjoner over kjent
melodi for firhendig klaver». > 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

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/ledige-plasser-i-tromso
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell
http://www.musikk.no/nmr/nyheter/norsk-akustikkstandard-internasjonal-sukses?fbclid=IwAR19uxPjo5VG3P3ZPKFI2pTQE0mtz5OIexJzs3YaStA1wUSUdYtk9NKG13Q
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/9qx-jL1gJRY
https://youtu.be/9qx-jL1gJRY
http://www.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
https://www.korarti.no/
http://www.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://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
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