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Kronikk: "I krisetid er den viktige
kulturskolen enda viktigere for mange
barn og unge"
TRONDHEIM: Kommunene er i innspurten av
krevende budsjettprosesser. Prioriteringer må
gjøres. Norsk kulturskoleråd vet at kulturskolen
utgjør en forskjell for mange barn og unge –
også under en pandemi. Kulturskolerådet håper
at kommunene tar kunnskapsministerens
oppfordringer til følge, og opprettholder
dagens aktivitetstilbud for barn og unge –
inkludert kulturskolen – også i 2021.
Det skriver Morten Christiansen, direktør i Norsk
kulturskoleråd, i en kronikk du kan lese på nettstedet
kulturskoleradet.no i dag.

> Les mer på kulturskoleradet.no

Norsk kulturskoleråds nye
nestleder: – Kompetansen i
kulturskolen må oppdages
av flere lokalpolitikere
ASKER: Som lokalpolitiker har jeg erfart
at kulturpolitikk er et smalt felt for
ildsjeler i mange partifarger. Ett av
målene mine som nestleder i Norsk
kulturskoleråd, er å inspirere flere til å
bli kulturpolitikere i landets
kommunestyrer. Vi må få lokalpolitikere
til å oppdage kompetansen i
kulturskolen og sette den inn i en visjon
om et godt samfunn. Det sier Terje
Lindberg, Norsk kulturskoleråds nye
nestleder.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

Oppsummerende samling
om veiledning for 56
kommuner

Ber om at kulturskolen
tydeliggjøres som
målgruppe

TRONDHEIM: Det er ofte nyttig å tenke
seg om ved veikryss, før en velger veien
videre. Sånn tenker Norsk
kulturskoleråd, som 3. desember
inviterer til «oppsummerende samling»,
for 56 kommuner som har fått veiledning
i kulturskoleutvikling av
kulturskolerådet siden januar 2019 og
som nå skal i gang med «livet etter
veiledning».

TRONDHEIM: Kunnskapsdepartementet
har hatt forslag til retningslinjer for
tilskuddsordninger for lokal
kompetanseutvikling ute på høring.
Norsk kulturskoleråd er høringsinstans,
og ber om at kulturskolen tas inn som
eksplisitt målgruppe for
kompetansetiltakene i
tilskuddsordningen, på linje med
barnehagen og grunnskolen.

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nordeas innovasjonsstipend: Statusrapport fra årets
vinner
TYNSET: Nordeas innovasjonsstipend 2020 gikk til Tynset kulturskole, for
prosjektet «dans og teknologi». Ideen ble født i mars 2020, da landet «stengte
ned» som følge av koronaviruset, og en danselærer i Nord-Østerdalen ble dypt
frustrert over en total mangel på fungerende teknologiske muligheter for å holde
danseundervisninga i gang. Sånt kan det bli innovasjon av.
På kulturskolebanken.no kan du lese en rapport fra Tynset, om veien fra idé via
stipendsøknad og -tildeling til prosessen med å omsette idé til fagtilbud. Artikkelen er skrevet
av Gunhild Nyaas, danselærer ved Tynset kulturskole, og den som hadde ideen og skrev
søknaden som ble belønnet med 100 000 kroner.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Kulturskolemanifestet - nå på tre språk

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

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

Kulturskolene bidrar til
god forskning om bruk av
digitale verktøy under
pandemien
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskoleelever i
Stavanger fikk kurse seg
på verksted med Kjell Erik
Killi Olsen
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Ny nettside: Fremtidens kulturskole

Drømmestipendjuryens
medlemmer presenteres
OSLO: De 20 medlemmene i juryen for
Drømmestipendet 2021 presenteres
fortløpende på drommestipendet.no.
Norsk kulturskoleråd og Norsk
Tipping satser på høy kompetanse
over hele linja.
> 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

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

Coldplay-låt og fire nye
sanger til på Kor Arti'
digital
TRONDHEIM: En julesang gjort kjent
av britiske Coldplay og fire nye
sanger til, er netopp utlagt på
korarti.no. Tre av de nye sangene er
julesanger.
> Les mer på korarti.no

> Nyttige tips for deg som bruker Kor Arti' på nettbrett
og mobil

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: Musikkvideo fra
elever ved Kulturskolen i
Brønnøy
BRØNNØYSUND: Einar Nepås og Børge
Rugås, elever ved Kulturskolen i
Brønnøy. har laget musikkvideoen
"Never Surrender" som er Kulturtrøkks
filmglimt denne gangen.
> 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

