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Talenter innen klassisk musikk kan få
mentorhjelp av Catharina Chen
TRONDHEIM: I høst vil et utvalg unge musikere som spiller
strykeinstrument få et unikt tilbud – muliggjort av et samarbeid
mellom Nordea og Norsk kulturskoleråd: De vil få mentorhjelp av
den kjente fiolinisten Catharina Chen (bildet). Ungdom i alderen
15–19 år fra hele landet kan nå søke om plass i Talent møter
mentor. Foto: Lars Opstad > Les mer på kulturskolebanken.no

Nordeas innovasjonsstipend: – Kulturskolene kan
være viktige utviklingsaktører i kommunene
OSLO: Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre
offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om
endringsvilje og -dyktighet også for kulturskolen. Og kulturskolene skulle ha
de beste forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene.
Det sier Morten Christiansen (bildet), direktør i Norsk kulturskoleråd, som er
jurymedlem når det skal bestemmes hvem som skal få Nordea
innovasjonsstipend 2020 pålydende 100 000 kroner. Søknadsfrist: 3.
september.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Nordeas innovasjonsstipend: Nå kan det
søkes
16 nye Kor Arti'-sanger
klare ved skolestart
TRONDHEIM: Kor Arti' digital
utvidet repertoaret med 16 nye
sanger ved skolestart i høst. Som
tidligere er det stor variasjon blant
sangnyhetene, som spenner fra
aktuelle barnesanger til tøffe
poplåter med høy allsangfaktor. Nå
er totalt 385 sanger tilgjengelig for
den som abonnerer på Kor Arti'
digital.
> Les mer på korarti.no

Koordinert kommunalt
kulturarbeid:
Pilotprosjekt med
mange tiltak og stor
ungdomsmedvirkning
TRONDHEIM: Gjennom prosjektet
Koordinert kommunalt kulturarbeid
akter Norsk kulturskoleråd,
Ungdom og Fritid og UKM Norge å
styrke ungdommens kulturelle
grunnmur i kommunen. Flere tiltak
er planlagt i dette toårige
pilotprosjektet, som preges av en
høy grad av ungdomsmedvirkning.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se
oversikt
Kunstbidrag ønskes og behøves til
Kulturskolekalenderen 2021 – og deretter venter en
overraskelse ...
TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2021 håper
på mange gode bidrag fra landets
kulturskoler, og oppfordrer
kulturskolelærere om å kartlegge
og dokumentere elevarbeider som
kan være aktuelle bidrag i den
populære kalenderen. Dette blir
den siste kalenderen av sitt slag,
men i januar 2021 lanseres en
nyhet om noe som skal bli en
fornyelse og utvidelse av
"kalenderkonseptet". > Les mer

Kulturskoler inviteres
til å presentere
inkluderings-prosjekt i
Athen og Ås
ÅS: Landets kommunale
kulturskoler er i målgruppa når
Kulturskolen i Ås inviterer
organisasjoner, skoler, kunstnere
o.l. til å presentere egne prosjekt
om hatytringer, fremmedfrykt og
inkludering både i Athen og Ås i
november 2020. > Les mer

Nettmøte:
Kulturskolerådet
informerer
departement om
kulturskolenes
inkluderingsarbeid
TØNSBERG: Etter en henvendelse til
Kunnskapsdepartementet og
Kulturdepartementet, er Norsk
kulturskoleråd nå invitert til å
informere om kulturskolefeltets
arbeid med inkludering. Dette skjer
på et nettmøte 8. september, der
statssekretærer fra de aktuelle
departementene deltar. > Les mer

> Veileder om smittevern for kulturskolen

Kulturskoleelever klare for årets MGPjr-finale
OSLO: Også i årets MGPjr-finale er det deltakere kulturskolebakgrunn. Lørdag
22. august arrangeres den første MGPjr-finalen uten publikum i salen. Men
NRK og finalistene lover at de tross koronapandemiens innvirkning skal lage
et forrykende TV-show. > Les mer

Kulturskolerådet ser
samarbeidsmuligheter
med senter for
fortellekunst
DALE: Jakob Sande – senter for
forteljekunst åpnet sist lørdag, med
Norsk kulturskoleråd til stede og
med forventning om at senter og
kulturskoleråd også sammen kan få
til bra ting for barn og ungdom. >
Les mer

Kulturskolerådet
fokuserer regional
fordypning
TROMSØ: Å gi kulturskoleelever
gode muligheter til faglig
fordypning – uansett hvor i landet
de bor. Det er noe Norsk
kulturskoleråd vil medvirke til.
Først ut er Nord-Norge, der en
prosess er i gang for å få til flere
fordypningsprogram. > Les mer

> Sjekk ut nettsida Ledelse i kulturskolen

Ledelse av prosesser:
Forlenget
påmeldingsfrist i
Vestland og Trøndelag
BERGEN: Til høsten tilbys
studietilbudet Ledelse av prosesser
til dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler
i Trøndelag og Vestland. På grunn
av koronapandemien er
påmeldingsfristen forlenget til 1.
september. > Les mer

Påmeldingsportalen for
UMM 2020–2021 er
åpen
TRONDHEIM: Også høsten 2020 blir
det ti regionale mesterskap i UMM.
Påmeldingsportalen har åpnet, og
påmelding er mulig til og med 1.
oktober 2020. I år er det mulig å
være med som utøver i flere av
mesterskapene uten å konkurrere.
Da deltar en i konsertklassen. > Les
mer på umm.no

> Datoen klar for Musikkpedagogdagen
2021

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles

385 sanger
på Kor Arti's
nettsted

Veiledningsbøker kan
bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 385
sanger fins på
Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

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: Asker kulturskole promoterer seg med
film
ASKER: Norsk kulturskoler er i gang med nytt
semester. Fortsatt meldes det om ledige
elevplasser på enkelte tilbud ved flere skoler.
Derfor er det mange kulturskoler som promoterer
seg og sine tilbud – også med film, slik Asker
kulturskole gjør i dagens filmglimt. > Se film på
YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender /
Rammeplan

drommestipendet.no

umm.no

korarti.no

kulturskolebanken.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

Powered by Make

