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Barne- og ungdomskulturmeldinga:
Klart for stortingsbehandling og -debatt
7. juni
 
OSLO: Familie- og kulturkomiteen (bildet) har levert sin innstilling,
og mandag 7. juni skal Stortinget behandle og debattere historiens
første stortingsmelding om barne- og ungdomskultur. Den meldinga
rommer et eget kapittel om kulturskolen, og kulturskolefeltet venter
spent på om Stortinget vil at det skal følge med noen friske
økonomiske midler – for eksempel i form av søkbare
stimuleringsmidler, som kan medføre enda mer utvikling i
kulturskolen som skoleslag. 
 
Ellers har SV gått ut med budskapet "alle barn bør få gratis kulturskole",
mens Høyres Marianne Haukland, saksordfører for barne- og
ungdomskulturmeldinga i familie- og kulturkomiteen, prinsipielt er imot å
stemme for SVs forslag om gratis kulturskole, fordi hun mener SV knytter
dette direkte til høstens behandling av statsbudsjettet for 2022.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskole-tv: Fem stortingspolitikere om barne- og
ungdomsmeldinga og kulturskolen
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd inviterte fem stortingspolitikere til Kulturskole-
tv, for å presentere sine tanker den nye barne- og ungdomskulturmeldinga,
framtidas kulturskole, forslaget om stimuleringsmidler til kulturskolene m.m. 
 

> Les mer og se Kulturskole-tv på kulturskoleradet.no

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/innstilling-om-barne-og-ungdomskulturmelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/kulturskole-tv-hans-fredrik-grovan-krf
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/


228 kommuner har fått
tilskudd til sommerskole –
kulturskolene kan
involveres
 
OSLO: Regjeringa har bevilget 500
millioner kroner som kommunene kan
bruke til å opprette nye
sommerskoletilbud eller utvide
eksisterende tilbud. Disse pengene kan
også brukes på tilbud som de
kommunale kulturskolene er med og
arrangerer.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Musikkpedagogdagen 2022 arrangeres 13. januar 2022
UMM 2021–2022:
Påmeldingsportalen åpen
 
OSLO: Også høsten 2021 blir det ti
regionale mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap (UMM).
Påmeldingsportalen er nå åpen, og vil
være det fram til 1. oktober 2021. Merk:
I år er det penger å spare på å melde
seg på tidlig.
 

> Les mer på umm.no  

Nettstedet umm.no
ombygd – mer
brukervennlighet for alle
 
TRONDHEIM: Samtidig som påmeldinga
til Ungdommens musikkmesterskap
2021–2022 åpner, «reåpner»
mesterskapets nettsted umm.no – i
oppusset versjon. Målet med
ombygginga har vært å øke
brukervennligheten for både deltakere,
juryer, publikum og media.
 

> Les mer på umm.no

Nå kan «Drodlinger –
kulturskolens skissebok
2021/22» bestilles
 
TRONDHEIM: Til høsten kommer
«Drodlinger – kulturskolens skissebok».
Nå kan første utgave av det nye
bokkonseptet bestilles på
kulturskoleradet.no.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/tilskudd-sommerskole-kulturskolene-kan-involveres
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/musikkpedagogdagen-2022
https://umm.no/arkiv/pameldinga-umm-20212022
https://umm.no/arkiv/nettstedet-ummno-ombygd-mer-brukervennlighet-for-alle/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/drodlingsbok-kan-bestilles


Her er alle mottakerne av Drømmestipendet 2021
 
TRONDHEIM: Her er samtlige 50 mottakere av Drømmestipendet 2021 på ett
brett. Etter utdelinger landet rundt siden starten av mai – og mange skal utdeles
også nå i juni – kan du nå på drommestipendet.no se hvem alle de dyktige,
talentfulle, ambisiøse ungdommene er.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendet
intensiverte Filips
skuespillerdrøm
 
BERGEN: Filip Kremner (bildet) har
jobbet hardt og målretta i flere år,
for å leve ene og alene av
lidenskapen for skuespill. Tildelinga
av Drømmestipendet har gjort 19-
åringen enda mer sulten på å gjøre
drøm til virkelighet.
 
På drommestipendet.no kan du lese
ferske intervju med flere av årets
drømmestipendvinnerne.
 

> Les mer på drommestipendet.no

> 63 ledige stillinger i kulturskolen

Ungdom kan få eksklusivt møte med danseren Adil
Khan – påmeldingsfrist: 10. juni

https://drommestipendet.no/nyheter/mottakerne-drommestipendet-2021/
https://drommestipendet.no/nyheter/intensiverte-filips-skuespillerdrom/
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


OSLO: Ungdom i alderen 15–18 år fra
hele landet kan søke om å få være
med på en eksklusiv Talent møter
mentor-samling med danseren Adil
Khan.
 
Fram til 10. juni 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

 

> Udirs kulturskolefilm på mange språk
Webinar om kulturskolen
og det kommunale
plansystemet
 
OSLO: Kulturskolens plass i det
kommunale plansystemet var tema da
Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte
webinar 28. mai. Kulturskolen må finne
sin plass i dette systemet for å være en
del av det helhetlige kommunale
tjenestetilbudet. Opptak av webinaret
kan ses.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Sommersanger på Kor' Arti
 
TRONDHEIM: Det går mot sommer, og på
læringsressursen Kor Arti' digital fins et
variert repertoar med sommersanger.
 

> Les mer på korarti.no

Elleve kommuner klare
for KulVFL 2021–2022
 
TRONDHEIM: Elleve kommuner har
fått plass – og har nå takket ja til å
delta – på nettkurset
Kulturskolebasert vurdering for
læring (KulVFL) i skoleåret 2021–
2022. Arrangørene melder at en har
et par kommuner til kan få delta, om
en raskt melder sin interesse. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.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

 

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/ungdom-eksklusivt-mote-adil-khan
https://vimeo.com/538993666
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/udirs-kulturskolefilm-sju-sprak
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-kommunalt-plansystem
https://www.korarti.no/nyheter/mange-sommerlater-pa-kor-arti
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/elleve-kommuner-klare-for-kulvfl
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/lap-nordland-ostlandet


Vil utgi forskningsantologi
skrevet av
kulturskoleansatte –
stipend utlyses
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
inviterer ansatte i kommunale
kulturskoler til å delta som forskere og
forfattere i antologien Forskning på
egen praksis i kulturskolen. I den
anledning utlyser Kulturskolerådet ti
stipend à 10 000 kr.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Vårsalg: Sterkt rabatterte
priser på Kor Arti’-cd-er
m/hefter
 
TRONDHEIM: Nå tilbys restopplaget av
Kor Arti’-katalogen til en sterkt
rabattert pris. Alle de 20 cd-er (med
tilhørende hefte) i Kor Arti’-serien kan
nå kjøpes for 190 kr per stykk.
Ordinær pris er 490 kr.
 

> Les mer på korarti.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

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Popjentene
kaster glans over
Horten kulturskole
 
HORTEN: Fredag ble hortenjenta
Maria Petra Brandtun nummer to i
TV 2-konkurransen The Voice (se og
hør en av hennes finalesanger på
YouTube her). På strømmetjenester
og radiostasjoner blir den nye
singelen til Marie Ulven Ringheim
alias artisten Girl in Red,
"Serotonin",  svært mye spilt. Også
hun er fra Horten, og begge jentene
har vært elever ved Horten
kulturskole.

 

> "Serotonin" 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.

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/antologi-skrevet-av-kulturskoleansatte
https://www.korarti.no/nyheter/restsalg
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https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
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https://youtu.be/xym5Yk_wm8g
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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

https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://gblgtiom.mnm.as/u/0/0?l=nb-NO
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/5e4104a6-a520-48e3-b062-ee1df16027b4/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

