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Ny styreledelse i Norsk
kulturskoleråd:
Helga Pedersen og Terje Lindberg
OSLO: Norsk kulturskoleråds landsting har valgt ny styreledelse til
organisasjonen. Helga Pedersen fra Finnmark blir leder og Terje
Lindberg fra Viken nestleder i det splitter nye hovedstyret, som nå
er kulturskolerådets høyeste styringsorgan mellom landstingene.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Se også: Helga Pedersens hilsen til landstinget i nyhetsbrevets filmglimt
(nederst).

Norsk kulturskoleråd
har fått ny politisk
organisering
TRONDHEIM: Ny politisk
organisering, større stillinger
tilknytta fylkesavdelingene samt ny
medlemskontingentordning. Det er
virkeligheten for Norsk
kulturskoleråd, etter vedtak på
organisasjonens landsting. Norsk
kulturskoleråd bytter umiddelbart
ut dagens ordning med to styrer –
sentralstyre og landstyre – med ett
nytt, nasjonalt styre: Hovedstyret.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Landsting gjennomført
på nett – her er de
relevante
dokumentene, filmene
m.m.
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
landsting 2020 ble gjennomført
som nettmøte. Protokollen er ennå
ikke godkjent, signert og utlagt,
men ellers finner du alle relevante
dokument, artikler og filmer m.m.
her.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ny nettside: Fremtidens kulturskole

Nordeas innovasjonsstipend 2020 til Tynset
OSLO: Tynset kulturskole er tildelt Nordeas innovasjonsstipend 2020.
Stipendet på 100 000 kroner er en del av Nordea-prosjektet KUL-TUR, som
Nordea og Norsk kulturskoleråd samarbeider om. Kulturskolen nord i
Innlandet skal bruke stipendet til å utvikle og gjennomføre et prosjekt som
blir et nytt fagtilbud ved skolen: Dans og teknologi.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Statsråd Guri Melby
med flere gratulerer
Tynset
OSLO: Mange ville gratulere Tynset
kulturskole med tildelingen av
Nordeas innovasjonsstipend. Blant
gratulantene var
kunnskapsminister Guri Melby,
ballettsjef Ingrid Lorentzen, KSstyreleder Bjørn Arild Gram og
daglig leder i Talent Norge, Maria
Mediaas Jørstad.
> Se film på Vimeo

Se hvordan
stipendnyheten
overraska
tynsetingene!
TYNSET: Noen dager før Tynset
kulturskole ble utropt som vinner
av Nordeas innovasjonsstipend
2020, fikk tynsetingene nyheten
servert som en skikkelig
overraskelse. > Se film på Vimeo

> Kunstbidrag ønskes til neste
kulturskolekalender

Norsk kulturskoleråd ba om tre millioner kroner
"ekstra" til kulturskoleutvikling – se opptak fra
høring på nett-tv
OSLO: Mandag 19. oktober stilte Norsk kulturskoleråd på budsjetthøring i
Stortingets utdannings- og forskningskomité. Der argumenterte
kulturskolerådets styreleder og direktør for hvorfor det behøves tre millioner
kroner mer til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet neste år – enn det
som er regjeringas forslag. > Les mer på kulturskoleradet.no

Snart lyder
startfanfaren for de
regionale UMM-ene
BERGEN: Første ute er Bergen og
Ålesund, der skjer det 7. november.
Så følger Stjørdal og Tromsø hakk i
hæl og samme helg, mens Mosjøen,
Kristiansand, Larvik, Lillehammer,
Oslo/Sandvika og Sandnes har
samme type arrangement helga
etter. November er sesong for
regionale arrangement i
Ungdommens musikkmesterskap. >
Les mer på umm.no

Kulturbarn 0–8konferanse i november
– påmelding nå
OSLO: Kulturbarn 0–8 er både et
prosjekt og et konferansekonsept,
som fokuserer kunst, kultur,
kreativitet og kompetanse i
arbeidet med de yngste barna.
Konferanse nummer to arrangeres
11. november – på nett. > Les mer
på kulturskoleradet.no

Til Oslo for å møte Chen
OSLO: Kommende helg samles unge
strykemusikere i Oslo, for å være
med på en samling med den kjente
fiolinisten Catharina Chen. Dette
Talent møter mentor-prosjektet er
en del av Nordea-prosjektet KULTUR.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

– Snøballen begynte å
rulle etter tildelinga av
Drømmestipendet
ASKER: Etter at Thomas Blix (19)
mottok Drømmestipendet 2020, har
den unge billedkunstneren in spe
fått en rekke utstillingsmuligheter
med påfølgende salg. Selv mener
han at stipendtildelinga har hatt en
snøballeffekt.
> Les mer på drommestipendet.no

Søknadsportalen åpen
for «nye»
Drømmestipendet
TRONDHEIM: Fram til 8. januar
2021 er det mulig å søke
Drømmestipendet 2021. Er du i
alderen 18–25 år neste år og holder
på med kunst og kultur – alene eller
sammen med andre: Da kan du
søke og gi deg selv sjansen til å få
30 000 kr samt mye anerkjennelse
og synliggjøring.
> Les mer på drommestipendet.no

> Frida Ånnevik juryleder for
Drømmestipendet
– Ville neppe vært der
jeg er i dag uten
ildsjelene ved
kulturskolen
OSLO: Vegard Bjørsmo hoppet over
tiendeklasse for å følge
artistdrømmen – som han fikk
motivasjon og trygghet til å satse
på ved Karasjok kulturskole. 19åringen, som imponerte mange i
NRK-konkurransen Stjernekamp,
håper at ansatte ved kulturskolene
får mer anerkjennelse for jobben de
gjør.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Fordypning tema på
digital
Musikkpedagogdagen
2021
OSLO: Torsdag 7. januar 2021
arrangeres Musikkpedagogdagen
2021. Denne gangen som en digital
fagdag der temaet er fordypning,
med et pedagogisk fokus. Norsk
kulturskoleråd, Norges
musikkhøgskole og Ung Musikk
samarbeider om å arrangere
Musikkpedagogdagen 2021.
> Les mer på nmh.no

Webinar: Kunst og
skole – i bærekraftig
dialog?
OSLO: 19. november arrangeres
konferansen Kunst og skole – i
bærekraftig dialog? som webinar.
Blant annet skal rådgiver Fabiola
Charry fra Norsk kulturskoleråd
være med og presentere Koordinert
kommunalt kulturarbeid. > Les mer
på kulturtanken.no

Ledelse av prosesser-studier:
LAP 1-oppstart i Vestland i
januar 2021
LAP 2-tilbud for hele landet i
2022–2023
BERGEN: Studietilbudet Ledelse av
prosesser 1 tilbys til dagens og
mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler i Vestland.
Men både påmeldingsfrist og
studiestart er utsatt, til
henholdsvis 18. desember 2020 og
12. januar 2021.
> Les mer på kulturskoleradet.no

GARDERMOEN: Studietilbudet
Ledelse av prosesser har siden
2016 blitt tilbudt stadig flere av
dagens og mulige framtidige ledere
ved kommunale kulturskoler. Nå
planlegges et nasjonalt
"oppsamlingsheat" for Ledelse av
prosesser 2 i skoleåret 2022–2023.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se
oversikt

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: Helga Pedersens "takketale" som
nyvalgt hovedstyreleder i Norsk
kulturskoleråd
TANA: Slik hilste Helga Pedersen til Norsk
kulturskoleråds landsting etter at hun fredag ble
valgt som organisasjonens nye styreleder. > Se på
Vimeo

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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