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Vil bidra til større synlighet for
kulturskolen og dens betydning og
utviklingsmuligheter
TANA: Jeg håper å bidra til større
synlighet for kulturskolen og dens
betydning og utviklingsmuligheter.
Kulturskolen når svært mange
mennesker og betyr svært mye i
lokalsamfunnene, Kulturskolen
bygger mennesker og skaper
kunstnere, men får lite
oppmerksomhet sammenliknet med
andre aktører på kulturfeltet.
Det sier Helga Pedersen (bildet), som er
Norsk kulturskoleråds nye styreleder.
Hun deler sine tanker om blant annet
kulturskolen og lederoppgaven i et
intervju på kulturskoleradet.no.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Norsk kulturskoleråds
landsting 2020:
Protokollen signert og
offentliggjort
TRONDHEIM: Protokollen fra Norsk
kulturskoleråds landsting 2020 er
signert og utlagt på
kulturskoleradet.no. Der finner du
også alle andre landstingsrelevante
dokument m.m.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Det trengs hjelp fra kulturskolene for å få til god
forskning om bruk av digitale verktøy under
koronapandemien
TRONDHEIM: Nå skal det – på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd – forskes på
kulturskolenes bruk av digitale verktøy under koronapandemien. For at det skal bli
kvalitetsforsking, behøves hjelp fra landets kulturskoler. – Vi håper alle landets
kommunale kulturskoler kan tenke seg å bidra ved å svare på en
spørreundersøkelse som innen kort tid sendes ut av Telemarksforsking, sier Anders
Rønningen, FoU-leder i Norsk kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Sametingspresidenten og
kulturskolerådet
fokuserte
mangfoldsutfordringer
KAUTOKEINO: Norsk kulturskoleråd
har vært i møte med
sametingspresident Aili Keskitalo.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolekalenderen
2021
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en
"kunstutstilling» med nyttefunksjon på
egen vegg? Eller som (jule)gave?
Kulturskolekalenderen 2021 kan nå
bestilles. Dette er den siste
kalenderen i sitt slag. Neste år
lanseres en fornyelse og utvidelse av
"kalenderkonseptet".
> Les mer på kulturskoleradet.no

Temamøte på nett om
Fremtidens kulturskole
ASKER: Norsk kulturskoleråd og KS
inviterer til temamøte om Fremtidens
kulturskole, og håper kulturskoleeiere,
kulturskoleledere, ansatte i
kulturskolen m.fl. synes dette er et
viktig og spennende utviklingsområde i
samfunnsutviklingen, og derfor ønsker
å delta på nettmøtet 4. desember.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ny nettside: Fremtidens kulturskole

UMM-avlysninger – men
deltakerne får spille for
jury
OSLO: November er sesong for
regionale mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap. Dessverre har
den tiltakende koronapandemien ført
til avlysning av samtlige ti
arrangement. Men alle påmeldte
deltakerne får muligheter til spille
for en jury.
> Les mer på umm.no

Kulturskolemanifest – nå på
tre språk og med nytt
design
OSLO: Det nordiske
kulturskolemanifestet foreligger nå med
nytt design og på tre språk: dansk, norsk
og svensk. Før nyttår skal også en
engelsk versjon foreligge.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Talenter fikk verdifullt
møte
med Catharina Chen
OSLO: Tross strenge
smittevernstiltak på grunn av
koronapandemien, ble det like fullt
en verdifull og vellykka Talent
møter mentor-samling for de tre
unge strykemusikerne som fikk
fiolinisten Catharina Chen som
mentor.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

– Drømmestipendet har
gjort meg modigere
HARSTAD: Konstanse Fjellvang driver
med drama, musikk og skriving om
hverandre, og kan ikke forestille seg
et liv uten muligheten til å skape
kunst. Selv mener harstadjenta at
tildelinga av Drømmestipendet har
gjort henne til en modigere
kulturutøver.
> 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:
Da kan du søke og gi deg selv sjansen
til å motta 30 000 kr samt mye
anerkjennelse og synliggjøring.
> Les mer på drommestipendet.no

> Frida Ånnevik juryleder for Drømmestipendet

Kor Arti' omtalt og anbefalt BlimE-jubileum 12.
i podkasten Musikklærer’n november: Bli med og syng
og dans!

OSLO: Podkasten Musikklærer’n setter i
to episoder fokus på sang. I episoden om
TRONDHEIM: Mange har et forhold til
innlæring og valg av repertoar trekkes
BlimE-dansen, som nå har tiårsjubileum.
korarti.no fram som en god nettressurs.
NRK Super inviterer alle barn til å bli
med og framføre BlimE-dansen og BlimE> Les mer på korarti.no
sangen i dag.
> Les mer på korarti.no

Fordypning tema på
digital
Musikkpedagogdagen
2021
OSLO: Torsdag 7. januar 2021
arrangeres Musikkpedagogdagen
2021. Det blir en digital fagdag.
Temaet er fordypning, med et
pedagogisk fokus.
Musikkpedagogdagen 2021
arrangeres av Norsk kulturskoleråd,
Norges musikkhøgskole og Ung
Musikk.
> Les mer på nmh.no

Ledelse av prosesser-studier: LAP 1-oppstart i
Vestland i januar 2021 og LAP 2-tilbud for hele landet i
2022–2023
BERGEN: Studiet Ledelse av prosesser
1 vil bli tilbudt 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.

TRONDHEIM: Studietilbudet Ledelse av
prosesser har siden 2016 blitt tilbudt
dagens og mulige framtidige ledere
ved kommunale kulturskoler. Nå
planlegges et nasjonalt
"oppsamlingsheat" for Ledelse av
prosesser 2 i 2022–2023.

> Les mer på kulturskoleradet.no
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskolerelaterte produkt finner du på
kulturskoleradet.no
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen - idébøker - Kor Arti'-materiell Ut på golvet-materiell - KulArr-heftet - Kulturskolekalenderen.

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: Tidligere kulturskolelev
fra Alta aktuell med ny jule/adventssang
ALTA: Eirik Lyng (17) er ute med ny singel,
"Ensom i desember", en låt flere
musikkanmeldere tror kan bli å høre hyppig på
radio i ukene fram mot jul. VG gir låten
terningkast fem, og den tidligere sangeleven
ved Alta kulturskole har her en poplåt som
muligens kan appellere til mange i ei førjulstid.
> Se og hør på YouTube

Nettsted som Norsk kulturskoleråd tilbyr:
kulturskoleradet.no / drommestipendet.no / korarti.no /
kulturskolebanken.no / umm.no

Her kan du melde deg av nyhetsbrevet
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.
> Les personvernerklæring og brukervilkår

