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Kunsttalenter vil få mentorhjelp av Killi Olsen
TRONDHEIM: I juni 2020 vil et utvalg unge kunstnere få et unikt tilbud,
muliggjort av et samarbeid mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd: De vil få
mentorhjelp av den kjente og anerkjente samtidskunsteren Kjell Erik Killi
Olsen. Ungdom i alderen 15–19 år fra hele landet kan nå søke om plass i Talent
møter mentor Killi Olsen. Vårens samling følge opp med et nytt, spennende
"møtepunkt" for talentene og mentor høsten 2020. > Les mer

Lederkonferansen 2020: Programmet komplett

OSLO: Nå er programmet for Lederkonferansen 2020 komplett, og mange nye bidragsytere
og tema er på plass. Hovedtema for konferansen er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel
Brenna, Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Lederkonferansen 2020
arrangeres i Oslo 16.–17. april 2020. Påmelding er mulig. > Les mer

> Ledige stilling i Norsk kulturskoleråd Trøndelag
Kombinerer
ledelsesstudium med å
motta veiledning i
kulturskoleutvikling
HORTEN: Hege Elnæs (bildet), rektor ved
Frogn kulturskole, studerer Ledelse av
prosesser (LAP) samtidig som kommunen
hennes mottar veiledning i
kulturskoleutvikling fra Norsk
kulturskoleråd. En (for?) krevende spagat
eller en vellykket kombinasjon? Les Hege
Elnæs' innlegg om temaet på
kulturskoleradet.no. > Les mer

Entreprenørskap kan styrke
kulturelle produksjoner
OSLO: Å hente ut og anvende strukturer
o.l. fra entreprenørskapsverdenen, kan
være svært gunstig når en arbeider med
en kulturproduksjon. Det sier Lisbeth
Wathne Svinø (bildet), rådgiver i Norsk
kulturskoleråd og prosjektleder for
Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland, der
entreprenørskap er et nytt element i
tilbudet som gis. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Hå kulturskule: Driftig, stolt og målretta 50-åring
VARHAUG: 50 år etter at Hå kommune bevilget 6500 kroner til oppstart av en av landets
første kulturskoler, er jubilanten Hå kulturskule i dag en veldrevet skole samt en av
kommunens viktigste kulturinstitusjoner. Det overordnede målet for framtida, er å bli en
kulturskole for alle. > Les mer

Utlysning av offentlig
sektor-ph.d. – aktuelt for
kulturskoler
OSLO: 70 millioner kroner fins i potten når
Norges forskningsråd utlyser en ny runde
med offentlig sektor-ph.d. Virksomheter i
offentlig sektor – også kulturskoler – kan
søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.prosjekt, som er et samarbeidsprosjekt
mellom en offentlig virksomhet og en
gradsgivende institusjon. > Les mer

Kulturskolerådet satser på
vurdering for læring – tilbyr
nettkurs fra høsten 2020
TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. Sammen med Høgskolen i
Innlandet utvikler kulturskolerådet et
nettkurs i VFL for kulturskolelærere og ledere. Kursstart blir i august 2020, og
invitasjon sendes til landets kommunale
kulturskoleråd nå i februar. > Les mer

> Rapport om barn og unges kultur- og hverdagsliv
Påmeldingsfristen for LAPstudiet i Alta er 6. mars
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 6.
mars. Høsten 2020 er det oppstart for
samme studietilbud i Trøndelag og
Vestland. > Les mer

Stipendutlysning fra Ånun
Lund Rej Minnefond
OSLO: Emma Martine Lam Olsen (bildet)
mottok 20 000 kroner i stipend fra Ånun
Lund Rej Minnefond i 2019. Nå utlyses en
ny utdeling fra fondet, med søkefrist 1.
mai. Unge klassiske musikere er i
«målgruppa» for denne stipendordningen.
> Les mer på umm.no

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

365 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

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: "Icicles" framført ved Stjørdal kulturskole
STJØRDAL: Nyhetsbrevets filminnslag er denne gangen
henta fra en forestilling ved Stjørdal kulturskole. Melodien
"Icicles" er skrevet av Anne Grete Preus, og framføres her av
Haakon Ertsgaard (trompet) og Øystein Vidarsson Haukaas
(piano) mens Hedda Skaug Salberg tolker melodien gjennom
sin dans. > 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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