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Nordeas innovasjonsstipend 2021:
Søknadsportalen åpen – 100 000 kr til
vinneren
OSLO: Fra i dag er det mulig å å søke Nordeas innovasjonsstipend
2021. Ved å søke kan kommunale kulturskoler med innovasjonsplaner
gi seg selv sjansen til å motta 100 000 kr til å gjøre om en god idé til
nyttig handling.
Nordeas innovasjonsstipend er en del av
Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea og
Norsk kulturskoleråd samarbeider om.
Stipendet ble utdelt for første gang i 2020,
til Tynset kulturskole.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Se video: Nordeadirektørs
oppfordring til landets
kulturskoler

> Fersk rapport om prosjektet Fremtidens kulturskole

Premiere i dag: Ny dokumentarfilm om de viktige
møtene mellom ungdom og mestre i prosjektet Talent
møter mentor
OSLO: Prosjektet Talent møter mentor – som Nordea og Norsk kulturskoleråd
står bak – gir mange unge kunst- og kulturtalent ny verdifull kunnskap og
inspirasjon. Nå presenteres prosjektkonseptet i en dokumentarisk kortfilm,
laget av filmregissør Martin Bremnes. Filmen har premiere i dag. Den er utlagt
på Vimeo og YouTube, og kan også ses direkte fra nyhetsbrevet.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

Tilbyr webinarserie med fokus på forskningsformidling
TRONDHEIM: Webinarer med fokus på forskningsformidling til kulturskolelærere
og -ledere. Det er et nytt tilbud som Norsk kulturskoleråd og Nordisk nettverk for
kulturskolerelatert forskning satser på i 2021. Tre webinarer er planlagt, det
første arrangeres 19. februar.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Lederkonferansen 2021:
Arrangeres som
nettkonferanse
OSLO: Godt nytt til alle som er opptatt
av ledelse i kulturskolesammenheng:
Det blir Lederkonferanse i år – i
nettversjon. Arrangementet finner sted
8.–9. april 2021, altså torsdag og
fredag i uka rett etter påske –
tradisjonen tro.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Ny kursdag: (Enda) Bedre
kulturprosjekter på 1-2-3
STAVANGER: Det er klart for ny
kursdag i Rogaland – for
kulturskoleansatte i de 22 kommunene
som er med i Nordea-prosjektet KULTUR Rogaland. Nå er det del to av
«Bedre kulturprosjekter på 1-2-3» med
Jonas Aakre som gjelder. Kurset skal
holdes to ganger – som webinar.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Nytt produkt: «Drodlinger – kulturskolens skissebok»

TRONDHEIM: Før skolestart i høst
kommer «Drodlinger – kulturskolens
skissebok». Et nytt konsept med
element kjent for mange fra
Kulturskolekalenderen, som mange
kulturskoleelever bidro til å lage. Også
til «drodlingsboka» behøves bidrag fra
kulturskoleelever – og deres lærere.
Nå går det ut en invitasjon til
kulturskolene.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Rådgiver i
Kulturskolerådet
er rektorkandidat ved
NMH
OSLO: Lisbeth Wathne Svinø (bildet),
rådgiver og veileder i Norsk
kulturskoleråd, konkurrerer mot Astrid
Kvalbein om å bli valgt som rektor ved
Norges musikkhøgskole. Wathne Svinø
jobber også som universitetslektor i
entreprenørskap ved NMH. Valget
foregår elektronisk i perioden 4.–10.
februar.
> Les mer på nmh.no

> Digjazz - studietilbud aktuelt for kulturskolelærere

Ny avtale med TONO – til
kulturskolenes beste
TRONDHEIM: Igjen har Norsk
kulturskoleråd og TONO blitt enige om
en avtale som gjør konsertarrangement
både enklere og billigere for de aller
fleste kommunale kulturskolene i
Norge. Den nye avtalen gjelder til og
med 2023.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Inviterer kulturskoler til
nettmøter og tilbyr
dirigentstartpakker
OSLO: Satsingen Dirigentløftet er
initiert av Sparebankstiftelsen og
Talent Norge, og har som mål å gjøre
Norge til en dirigentnasjon.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolekalenderen

Kor Arti': 20 potpurrier å

2021

velge blant – sjekk her!

kan fortsatt bestilles –
her!

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Bruker film for å hjelpe
"kulturskoleforesatte"
SISTRANDA: Film i sosiale medier kan
brukes til mye som gagner
kulturskolen. I Frøya kommune
bruker virksomhetsleder Toril
Antonsen Aae en video utlagt på
YouTube til å informere foresatte om
påmelding, utmelding, kontroll av
kontaktinfo, timeplan, kontaktinfo til
lærer m.m. > Se filmen på YouTube

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.

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.

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

