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Inviterer kommunene med i
pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 –
Kulturskolen som utviklingsaktør i
fremtidens kommune»
 
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd inviterer landets kommuner til å
delta i et pilotprosjekt kalt «Kulturskole 3.0 – Kulturskolen som
utviklingsaktør i fremtidens kommune». Målet er å bidra til at
kommunen og kulturskolen etablerer tankesett og arbeidsformer som
kan styrke kulturskolens rolle og funksjon i fremtidens kommune.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Fremtidens kulturskole:
Arrangerer verksted for
pilotprosjekt-interesserte
 
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd
arrangerer verksted for kommuner som
er interesserte i deltakelse i
pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 –
Kulturskolen som utviklingsaktør i
fremtidens kommune».
 

> Les mer på kulturskoleradet.no  

> Fersk rapport om prosjektet Fremtidens
kulturskole
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Nordeas innovasjonsstipend 2021 kan nå søkes: –
Viktig at kulturskolene er opptatt av innovasjon og
utvikling
 
OSLO: Kulturskolene har en unik plass i norske lokalsamfunn. De gir mulighet til
kreativ og kunstnerisk utfoldelse for alle som ønsker det, og er viktige for
inkludering, deltakelse, læring og mestring. Men samfunnet er i stadig endring,
og i kulturskolen, som på alle andre områder, er det viktig å være opptatt av
innovasjon og utvikling.

Det sier Une Tangen (bildet),
seniorrådgiver ved KS Forskning,
innovasjon og digitalisering og jurymedlem
for Nordeas innovasjonsstipend 2021.
 
Tangen er det eneste nye medlemmet av
året, de øvrige tre medlemmene
tjenestegjorde også i fjorårets jury. 
 
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

 

Inviterer til temamøte om
innovasjon i kulturskolen
 
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd
inviterer til temamøte om innovasjon i
kulturskolen. «Innovasjon i
kulturskolen: Trendy tiltak eller dyd av
nødvendighet?» er tema og Torild
Oddane er innleder. Hun er
førsteamanuensis i organisasjon og
ledelse ved Handelshøyskolen i
Trondheim, NTNU, og har skrevet boka
«Kreativitet og innovasjon – Fem sider
av nesten samme sak».
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/innovasjon-viktig-i-kulturskolene
https://vimeo.com/510649968
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/temamote-innovasjon-i-kulturskolen


> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

 

Ny rapport om
kulturskolen og PPU
 
TØNSBERG: På oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet har Norsk
kulturskoleråd gjort et stykke
kartleggingsarbeid knytta til temaet
kulturskole og praktisk-pedagogisk
utdanning (PPU). Kartleggingen gir
grunnlag for å tro at det fins over 400
kulturskolelærere uten formell
pedagogisk utdanning, som er
kvalifisert for slik utdanning – og som
ønsker dette.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Bodil Skjånes Dugstad er
død
 
TRONDHEIM: Bodil Skjånes Dugstad
(bildet) har gått bort, 93 år gammel. Hun
var i sin tid en viktig person for
skoleslaget kulturskole (den gang oftest
omtalt som musikkskole), og fikk i 2006
Norsk kulturskoleråds hederspris.
 
– En av de viktigste forkjemperne for
kulturskolesaken har nå gått bort, sier Morten
Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. –
Anbefalingene som ble gjort i
Dugstadutvalget, i forhold til de kommunale
musikkskolene har vært vesentlige
byggesteiner både lokalt og nasjonalt, og har
bidratt til utviklingen fram mot dagens
kommunale kulturskoler. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Kulturskolerådet bistår
på Kulturtanken-
konferanse:
Fokus på melding om
barne-
og ungdomskultur
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen
 

Chris Holsten gir råd til ungdom som drømmer om å bli
artister:
– Skal du lykkes, må du elske også motgang
 
OSLO: Chris Holsten har blitt popstjerne av storformat i Norge. I en video laget for
å inspirere kulturskoleelever og andre ungdommer til å se muligheter og gjøre noe
med dem, har han et sterkt budskap å komme med. Videoen er laget som en del av
Nordeaprosjektet KUL-TUR.
 

> Se filmen på YouTube    > Les mer på kulturskolebanken.no
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Drømmestipendet 2021: 660 nominerte presenteres
 
TRONDHEIM: 660 unge kulturutøvere kan nå smile litt ekstra blidt og bredt, og
stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2021. På
drommestipendet.no kan du lese om hvem de er, og se og høre hva de gjør, kan
og drømmer om som kulturutøvere. Aldri har flere vært nominert til
Drømmestipendet.
 

> Les mer på drommestipendet.no

 

Drømmeopplevelse i
vente i Oslo for Tuva fra
Tromsø
 
TROMSØ: I fjor jubla Tuva Frydenlund
da hun fikk vite at hun fikk
Drømmestipendet 2020. Denne uka ble
tromsøjenta igjen veldig glad, da hun
ble overraska med en
Drømmeopplevelse, som er en ekstra
drømgave fra Norsk kulturskoleråd og
Norsk Tipping til noe utvalgte
mottakere av Drømmestipendet.
 

> Les mer på drommestipendet.no

> 8 mill. kr til å forebygge rasisme og diskriminering
Tilbyr webinarserie med
fokus på
forskningsformidling
 
TRONDHEIM: Webinarer med fokus på
forskningsformidling til
kulturskolelærere og -ledere. Det er et
nytt tilbud fra Norsk kulturskoleråd og
Nordisk nettverk for
kulturskolerelatert forskning. Tre
webinarer er planlagt, det første
arrangeres 19. februar.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Kulturskolelærere kan søke
videreutdanning i regi av Kompetanse
for kvalitet
 
OSLO: Kulturskolelærere med lyst og/eller behov for
kompetansepåfyll, kan få dette gjennom videreutdanning i
regi av strategien «Kompetanse for kvalitet». Søknadsfristen
for studietilbudene med oppstart høsten 2021, er 1. mars.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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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

> Ny avtale med Tono – til kulturskolenes beste
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  

 

 

Ny podkast: Heia
kulturskolen!
 
SANDEFJORD: Kulturskolelederne
Morten Hagevik og Marianne
Bjørnsdatter Gärtner Ous har etablert
podkasten Heia kulturskolen! Der
ønsker de å servere smått og stort av
det som skjer i kulturskolene i Norge, og
har som intensjon å krydre det med
personlige meninger og (nesten) alltid
med godt humør.
 
Tredje podcast legges ut i dag, torsdag 11.
februar, og denne gangen har de
podkastansvarlige bl.a. snakket med Lilly
Kanck ved Bodø kulturskole.
 

> Les mer på norske-
podcaster.com

Kulturskolekalenderen

2021

kan fortsatt bestilles –

her!

Kor Arti': 20 potpurrier å

velge blant – sjekk her!

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no
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Film om de viktige
møtene mellom ungdom
og mestre i 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.

 

> 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
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