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Nå kommer historiens første
stortingsmelding om barne- og
ungdomskultur – med kulturskolen som
viktig tema
OSLO: Denne våren skrives det norgeshistorie. Snart
framlegges den første stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur. Et historisk dokument, der også kulturskolen skal
vies mye oppmerksomhet.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet bistår på Kulturtanken-konferanse:
Fokus på stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur
OSLO: Norsk kulturskoleråd er samarbeidspartner for Kulturtankens årskonferanse,
når det på dag to – fredag 19. mars 2021 – blir fokus på stortingsmeldinga om
barne- og ungdomskultur. Konferansen strømmes på internett.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Lederkonferansen 2021: Brenna, Falkum og Krokan
topper plakaten – programmet er klart, påmelding er
mulig
OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind
Falkum og Arne Krokan (se video med ham nedenfor) er hovedforedragsholdere. Vi
snakker om Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse 8.–9. april
2021. Programmet er klart og påmelding er mulig. Arrangementet har egen
nettside med alt du behøver av informasjon.

> Les mer på kulturskoleradet.no

... og Arne Krokan frister
med teknologi du kanskje
aldri har hørt om før ...
... i all fall ikke på kreative områder.
Mer får du høre fra Krokan på
Lederkonferansen 2021.
> Se video med Arne Krokan på Vimeo

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Kulturskolerådet har
levert høringssvar til SFOrammeplan
TRONDHEIM: Helhet og sammenheng er
viktige begreper i den kommunale
tjenesteytingen, og dette bør styrkes
også i rammeplanen for SFO. Det er
Norsk kulturskoleråds generelle
tilbakemelding på utkastet for
rammeplan for skolefritidsordningen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ungdom kan søke
fordypningstilbud i
musikk
TRONDHEIM: Talentutviklingsprogrammet Unge musikere er mulig å
søke for unge musikere i hele landet.
Søknadsfristen er 15. mars. For mange
kulturskoleelever er dette et attraktivt
fordypningstilbud.

> Les mer på kulturskoleradet.no

Inviterer Kor Arti’-brukere
til å foreslå nye sanger
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd skal
i vår velge ut og spille inn nye sanger
som skal være på plass i Kor Arti’katalogen ved skolestart høsten 2021.
Nå inviteres Kor Arti’-brukere til å
foreslå sanger.
> Les mer på korarti.no

UMM-semifinale: Se deltakerne på nett 12.–14. mars
OSLO: I mars arrangeres den nasjonale semifinalen i Ungdommens
musikkmesterskap 2020–2021. Alt foregår på nett, og helga 12.–14. mars blir det
mulig å se semifinaledeltakernes innsendte videoopptak via umm.no. I 52 timer vil
opptakene være tilgjengelig for deg som vil se og høre dyktige unge musikere
framføre klassisk musikk.
> Les mer på umm.no

> Kulturskolerådets rapport om kulturskolen og PPU

Nordeas innovasjonsstipend 2021: – Dette stipendet
gir oss viktig idéutvikling og -deling i kulturskolene
OSLO: Vi håper at Nordeas innovasjonsstipend fortsetter å motivere kulturskolene
til å tenke nytt og komme med mange gode forslag som kulturskolene rundt i
landet vil kunne dra nytte av. Det er først og fremst prosessen og det å dele gode
ideer vi er opptatt av.

Det sier Håvard Lindtvedt, sjef for Startup
& Growth-avdelingen i Nordea, og
jurymedlem når det skal bestemmes hvem
som skal få Nordea innovasjonsstipend
2021 pålydende 100 000 kroner.
Lindtvedt deltok også i fjorårets jury og
har tips om hva en vinnersøknad gjerne
kan inneholde.
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

Verksted for potensielle
søkere av Nordeas
innovasjonsstipend
OSLO: For å lykkes med å levere
vinnersøknaden til Nordeas
innovasjonsstipend 2021 og innkassere
100 000 stipendkroner, er det smart å
investere litt ekstra innsats i
søknadsskrivingen. 25. mars tilbys et
eget verksted for kulturskoler som
vurderer å søke stipendet.

> Les mer på
kulturskolebanken.no

Se opptak av temamøte
om innovasjon i
kulturskolen
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd
arrangerte 3. mars temamøtet
«Innovasjon i kulturskolen: Trendy
tiltak eller dyd av nødvendighet?».
Torild Oddane var innleder på møtet.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kulturskolebanken – verktøykasse for
kulturproduksjon

Toppmøte mellom KS og
Kulturskolerådet
OSLO/TANA: Prosjektet Fremtidens
kulturskole var blant temaene da KS
og Kulturskolerådet møttes på
«toppnivå».
> Les mer på kulturskoleradet.no

Inviterer kommunene
med i pilotprosjektet om
kulturskolen som
kommunal
utviklingsaktør
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd
inviterer landets kommuner til å
delta i et pilotprosjekt om
kulturskolen som utviklingsaktør i
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

Outmus: Utlyser
stipendiat-stilling til
forskning på
musikkpedagogikk
LEVANGER: Nå utlyses en stipendiatstilling i forskningsprosjektet Outmus,
som Norsk kulturskoleråd har utformet
sammen med Nord universitet samt
flere kulturskoler og forskningsmiljø.
> Les mer på kulturskoleradet.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.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Stipendutlysning fra Ånun Lund Rej
Minnefond
OSLO: Også i år skal Ånun Lund Rej Minnefond utdele stipend for å
inspirere barn og unge til kreativitet, entusiasme og og
nysgjerrighet innenfor klassisk musikk, tegning/maling, kreativ
skriving og mellommenneskelig forståelse.
> Les mer på umm.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimt: Lysan på
Storfjellet – i Flatanger
LAUVSNES: Med lokaltilpassa tekst
framfører sangelever ved Flatanger
kulturskole en hyllest til lokal
oppfinnsomhet og dugnadsånd.
Trygve Hoffs "Lys i mørketida" har
blitt til "Lysan på Storfjellet". Foto,
lyd og video er ved kulturskolelærer
Ellen Gisetstad.

> Se filmen på Vimeo

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

