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UMM: Digital regional løsning godt
mottatt – og nå blir nasjonalt
mesterskap også digitalt
 
OSLO: Koronapandemien medførte at de ti regionale
mesterskapene i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021
ble omgjort til digitale arrangement. Løsningen ble godt
mottatt av deltakerne, som i svært stor grad valgte å delta
på «plan B»-arrangementene. Nå er det bestemt at også det
nasjonale mesterskapet skal arrangeres digitalt, iallfall
første del av mesterskapet som arrangeres i mars 2021.
 

> Les mer på umm.no

 

Fremtidens kulturskole: Stor interesse for prosjekt og
nettmøte
 
ASKER: 300 deltakere var påmeldt da Norsk kulturskoleråd og KS 4. desember
arrangerte temamøte om Fremtidens kulturskole. Den store interessen forteller
arrangørene Norsk kulturskoleråd og KS at mange i kommune- og kulturskole-Norge
synes dette er en viktig og spennende del av samfunnsutviklingen. Temamøtet kan
ses i opptak på Vimeo.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ny nettside: Fremtidens kulturskole

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
http://umm.no/arkiv/digital-nasjonalt-UMM
https://vimeo.com/487191984
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/desember/fremtidens-kulturskole-temamote-opptak
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/


Kulturskolerådet med i
samskapingsprosjekt for å
forhindre utenforskap
 
TRONDHEIM: Norges Fotballforbund,
Norsk Tipping, OBOS og
innovasjonsselskapet ÆRA starta et
innovasjonssamarbeid for å forhindre at
barn og unge faller utenfor. Norsk
kulturskoleråd er invitert inn som en av
flere samarbeidspartnere, og har takket
ja til å delta.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipendjuryens medlemmer presenteres - Silya
er klar
 
OSLO: Silya Nymoen er med. Margreth Olin er med. Ingrid Forthun, Ola Kvernberg,
Widar Aspeli og Tine Thing Helseth likeså. De 20 medlemmene i juryen for
Drømmestipendet 2021 presenteres nå fortløpende på drommestipendet.no. Norsk
kulturskoleråd og Norsk Tipping satser på høy kompetanse over hele linja. Se hvem
som er med i de ulike fagjuryen samt i drømjuryen.
 

> Les mer på drommestipendet.no

 Drømmestipendet 2021
kan søkes fram til 8.
januar 2021
 
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

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/kulturskoleradet-utenforfloken
https://drommestipendet.no/nyheter/jurymedlem-2021-silya-nymoen/
https://vimeo.com/453235637
https://drommestipendet.no/for-sokere/
https://drommestipendet.no/nyheter/frida-annevik-juryleder-2021/


Her er de første mentorene ungdom kan få eksklusive
møter med i Talent møter mentor 2021 – første
utlysning kommer neste uke
 
TRONDHEIM: Også neste år gir Nordea og Norsk kulturskoleråd kunst- og
kulturutøvende ungdommer sjansen til eksklusive, lærerike Talent møter mentor-
møter med anerkjente og kjente kunstnere. Nå presenteres de to første mentorene
i 2021 på kulturskolebanken.no.
 

> Les mer på kulturskolebanken.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

> Kulturskolemanifestet - nå på tre språk

 

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

NMF tilbyr gratis
lavterskel-
musikkseminar
 
SKIEN: Norges Musikkorps Forbund
(NMF) har bygget tiltaket
FeriePULSE/HelgePULSE, som er et
gratis lavterskel-musikkseminar for
barn og ungdom i grunnskolealder,
med og uten tilknytning til korps – og
kulturskole.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

> Veileder om smittevern for kulturskolen

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/nye-mentorer-i-2021
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/kulturskolekalenderen-2021-kan-bestilles
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/kulturskolemanifest-pa-tre-sprak
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/musikkpedagogdagen-2021-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/gratis-lavterskel-musikkseminar
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole


 

Kulturskolene bidrar til
god forskning om bruk av
digitale verktøy under
pandemien
 
TRONDHEIM: Nå skal det forskes på
kulturskolenes bruk av digitale
verktøy under koronapandemien. Det
skjer på oppdrag fra Norsk
kulturskoleråd. For at det skal bli
kvalitetsforsking, behøves hjelp fra
landets kulturskoler.

 
> 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

> Mange julesanger på korarti.no – se oversikten

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.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Musikkvideo: Rebecca
Nøstrud Isaksen
framfører
kulturskolerådets
julehilsen
 
LARVIK: Med "Nordnorsk julesalme"
framført av Rebecca Nøstrud
Isaksen, ønsker Norsk kulturskoleråd
god jul og godt 2021 til alle i
kulturskolelandet.

 

Se filmen på Vimeo

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/undersokelse-digitale-verktoy-koronapandemi
https://www.korarti.no/nyheter/coldplay-sang-og-fire-nye-til
https://www.korarti.no/nyheter/nesten-60-julesanger-a-velge-blant-pa-korartino
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/forlenget-pameldingsfrist-vestland
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/ledelse-av-prosesser-lap-2-for-hele-landet-i-2022-2023
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://vimeo.com/486695899
https://vimeo.com/486695899


Anbefal andre å abonnere på
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.

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

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.

 

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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av

Levert av Make
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