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Kulturskole-tv med fokus på
stortingsmelding om barne- og
ungdomskultur: Fem stortingspolitikere
i nett-tv-ruta i mai
TRONDHEIM: I juni skal Stortinget behandle stortingsmeldinga om
barne- og ungdomskultur, der kulturskolen er et sentral tema. Nå i
mai har Norsk kulturskoleråd invitert fem stortingspolitikere til
Kulturskole-tv for å la dem presentere sine tanker rundt hvordan de
ser for seg kulturskolen i framtida samt fortelle hva de synes om
barne- og ungdomskulturmeldinga, stimuleringsmidler til
kulturskolene, kulturskolens lovforankring m.m.
Første sending kan du se i dag, Marianne Haukland (H) er gjest hos
programleder Helga Pedersen, som også er styreleder i Norsk kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Dialogkonferanse som ledd i kulturskoleutvikling

Nasjonalt fagseminar om barne- og
ungdomskulturmeldinga og kulturskolen – påmelding
er nå mulig
OSLO: Historiens første
stortingsmelding om barne- og
ungdomskultur er lansert – med et
eget kapittel om kulturskolen. Innen
sommeren skal meldinga behandles i
Stortinget. 18. mai arrangerer
Kunnskapsdepartementet, Norsk
kulturskoleråd og KS et nasjonalt
fagseminar, med fokus på
kulturskolens rolle slik den framstår i
meldinga. Påmelding er nå mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Guri Melby om kulturskolen
"Vi skal ha en kulturskole som når flere elever
og som har et bredt tilbud. Derfor har vi lagt
fram en melding som peker på kulturskolens
muligheter og utfordringer slik at vi sammen
kan bidra til en styrket kulturskole fram
framtiden."
(Guri Melby, i nyhetssaken om fagseminaret)
Som kunnskapsminister er Melby er
kulturskolens statsråd. Foto: Marte Garmann

Nordeas
innovasjonsstipend 2021:
Se hvem som kjemper om
100 000 kroner
OSLO: Søknadsfristen er ute, og nå
kan du se hvilke 27 kommunale
kulturskoler som med 20 søknader
kjemper om Nordeas
innovasjonsstipend 2021 pålydende
100 000 kroner. På
kulturskolebanken.no kan du også se
hva prosjektene deres handler om.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Utenforfloken presenterte nullvisjonen Null Unge
Utenfor og 13 konsept som kan brukes til å forhindre
og motvirke utenforskap
OSLO: Null Unge Utenfor (NUU). Det er nullvisjonen som ble lansert av
Utenforfloken tirsdag 27. april. Samme dag ble det også lagt fram 13 konsept som
kan brukes til å forhindre og motvirke utenforskap. Norsk kulturskoleråd er en av
21 samfunnsaktører som har vært involvert i Utenforflokens satsing for
inkludering/mot utenforskap.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> 58 ledige stillinger i kulturskolen – se her

Rapport om digitalitet i kulturskolen lanseres i dag
TRONDHEIM: Koronapandemien har endra kulturskolehverdagen for både elever,
lærere og ledere. Norsk kulturskoleråd ønsket forsking på dette, og ga sist høst
oppdraget til Telemarksforsking. I dag lanseres Telemarksforskings rapport,
"Ikke noe TikTok – digital didaktikk, takk" på et forskningswebinar arrangert av
Nordisk nettverk for kulturskolerelatert forskning og Norsk kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Vil utgi forskningsantologi
skrevet av
kulturskoleansatte –
stipend utlyses

Forleggerforeningen
foreslår såkornmidler til
kulturskoletilbud innen
skapende skriving

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
inviterer ansatte i kommunale
kulturskoler til å delta som forskere og
forfattere med kapitler i antologien
Forskning på egen praksis i
kulturskolen. I den anledning utlyser
Kulturskolerådet ti stipend à 10 000
kroner som vil bli tildelt forfattere som
er ansatt i kulturskolen.

OSLO: Gi såkornmidler til utprøving av
tilbud om skapende skriving både i
kulturskoler og i skolefritidsordning og
aktivitetsskole. Det skriver Den
Norske Forleggerforening i sitt
høringsinnspill til stortingsmeldinga
om barne- og ungdomskultur.

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskole 3.0: 16
kommuner får delta i
pilotprosjekt
OSLO: 16 kommuner får bli med i
pilotprosjektet «Kulturskole 3.0 –
Kulturskolen som utviklingsaktør i
fremtidens kommune», som KS og
Norsk kulturskoleråd står bak. Målet
med piloten er å bidra til at
kommunen og kulturskolen etablerer
tankesett og arbeidsformer som kan
styrke kulturskolens rolle og
funksjon.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Temapakker for arbeid på
vei mot Fremtidens
kulturskole
OSLO: Som et ledd i prosjektet
Fremtidens kulturskole tilbyr
prosjektpartnerne KS og Norsk
kulturskoleråd nå tre temapakker som
gjør at regioner og kommuner kan
nyttegjøre seg materialet i rapporten
«På vei mot Fremtidens kulturskole».
> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinartilbud:
Kulturskolen og det
kommunale plansystemet
OSLO: Kulturskolen i det kommunale
plansystemet er tema når Norsk
kulturskoleråd og KS inviterer til
webinar 28. mai. Kulturskolen må finne
sin plass i systemet for å være en del av
det helhetlige kommunale
tjenestetilbudet.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ungdom kan få eksklusivt møte med danseren Adil
Khan
OSLO: Ungdom i alderen 15–18 år kan
søke om å få være med på en
eksklusiv Talent møter mentor samling med danseren Adil Khan.
Fram til 23. mai er det mulig å søke om å
få bli deltaker på Talent møter mentor med
Khan. Samlinga inneholder også et
danseverksted ledet av breakeren Marvin
Melås. Det er Nordea og Norsk
kulturskoleråd som står bak disse unike
tilbudene til unge kunst- og kulturtalent.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Fortsatt mulig å få møte Heidi Ruud
Ellingsen
OSLO: Ungdom i alderen 15–18 år med interesse for
musikkteater, sang og teater, kan høsten 2021 få lære og bli
inspirert av musikkteaterartisten og skuespilleren Heidi
Ruud Ellingsen. Fram til 21. mai er det mulig å søke om
deltakelse på Talent møter mentor med
musikkteaterstjernen.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> FeriePULSE: Stimuleringsmidler til ...

Vil ha kulturskolen mer omtalt i NOU om levekår i byer
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har levert høringsinnspill på en nasjonal
offentlig utredning som to departement har laget. Kulturskolerådet ber om at
kulturskolen nevnes i sammenhenger skoleslaget naturlig hører med i NOU 2020:16
Levekår i byer – gode lokalsamfunn for alle.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kor Arti’ byr på 17.mai–
hjelp
TRONDHEIM: Også i år blir det en
annerledes 17. mai-feiring enn hva vi
er vant til. Det blir ikke lange
barnetog og store forsamlinger.
Læringsressursen Kor Arti’ digital har
hjelp å by på også for årets feiring av
nasjonaldagen vår.
> Les mer på korarti.no

LAP: Studier tilbys i
Nordland og på Østlandet
GARDERMOEN: Høsten 2021 tilbys
studietilbudet Ledelse av prosesser
(LAP) til dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler i
Nordland og på Østlandet. I denne
runden vil det være LAP 1-studiet som
tilbys både i nord og sør.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Udirs kulturskolefilm på sju språk – snart også på
samisk
OSLO: Nå er Utdanningsdirektoratets
animasjonsfilm om kulturskolen
tilgjengelig på sju språk.
"Filmpakken" er ment som et
hjelpemiddel til å oppnå bedre
synliggjøring av skoleslaget. Innen
kort tid skal det komme versjoner
også med samisk tekst.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipendet
forsterka Bens ønske om
å rekruttere flere gutter
til dansemiljøet
STAVANGER/OSLO: For Ben Nguyen
(bildet) ble det å få Drømmestipendet
en viktig bekreftelse på at drømmen
om å bli profesjonell danser, er
realiserbar. Nå drømmer han enda
sterkere om å inspirere flere gutter til
å begynne med dans.
I ukene framover kan du lese intervju med
flere av årets drømmestipendvinnerne på
drommestipendet.no.
> Les mer på drommestipendet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Sørlandsk
samspillsvideo
GRIMSTAD: Stryk på Sørlandet, som
er et orkesteropplæringstilbud for
strykeelever ved kulturskolene i
Agder, har laget samspillvideo.
«Galningen» heter låten som framføres.
Nina Byttingsmyr, Kulturskolen Øst i
Agder, har arrangert låten og
tilrettelagt, Helge Corneliussen,
Lindesnes kulturskole, har redigert
videoen. Jo Eskild akkompagnerer, og
har også organisert videoproduksjonen.
35 elever leverte «egenvideo» til
fellesproduksjonen.

> Se film 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

