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Norsk kulturskoleråd: – Skuffende
statsbudsjettforslag. Ålreit
regjeringserklæring. Spennende ny
"kulturskoleminister"
TRONDHEIM: Solberg-regjeringa la fram et skuffende forslag til
statsbudsjett for 2022 – når det gjelder kulturskolen og
kulturskoleutvikling. Det mener Norsk kulturskoleråd. Så har
Kulturskolerådet langt mer positive ting å si om både innholdet i
Hurdalsplattformen fra den nye regjeringa samt Tonje Brenna som ny
kunnskapsminister (og dermed "kulturskolens statsråd").
> Les mer på kulturskoleradet.no om
Statsbudsjettforslaget / Hurdalsplattformen / Ny minister

Stortingets nye
utdannings- og
forskningskomite
OSLO: Trønderen Hege Bae Nyholt
(bildet), Rødt, blir leder i Stortingets
utdannings- og forskningskomite, der
kulturskolen er "hjemmehørende"
komitemessig. Komiteens øvrige
medlemmer er også klare.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Såkornmidler til utvikling –
kulturskoler kan søke
OSLO: Kulturtanken utlyser 1,5 millioner
kroner i såkornmidler til
utviklingsarbeid som skal bidra til at
flere barn og unge kan få oppleve og
skape kunst og kultur digitalt. Landets
kulturskoler er i målgruppa som kan
søke.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ennå mulig å søke Talent
møter mentor med
breakeren Daniel
Grindeland
OSLO: Fram til søndag 24. oktober er
det mulig for unge dansere å søke
Talent møter mentor med Daniel
Grindeland – en av landets beste
breakere.
Et utvalg ungdom i alderen 15–18 år vil i
november få et eksklusivt møte med
Grindeland, i form av en Talent møter
mentor -samling i Oslo. Alt ungdommene
må betale er en egenandel på 400 kr,
resten av utgiftene (reise, mat, opphold)
dekkes av Nordea og Norsk kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles

Drømmestipendjuryen
2022 presenteres – se
hvem de er
OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar
form. Juryleder er Trygve Skaug. Snart
er samtlige jurymedlemmene presentert
på drommestipendet.no. Den sist
presenterte er Svein Olav Øversveen
(bildet), som skal juryere i kategorien
visuell kunst.
> Les mer om jurymedlemmene på
drommestipendet.no

Drømmestipendet
framskynda Veronicas
singeldebut
KRISTIANSAND: Vero Noah, eller
Veronica Andersen som hun egentlig
heter, har opptrådt med og laget
musikk for flere andre artister, mens
hun har spinket og spart for å realisere
drømmen om å gi ut sin egen musikk.
Med 30 000 drømmestipendkroner
kunne 22-åringen ferdigstille
produksjonen av singelen «Humble»,
som ble utgitt 7. oktober.
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendet 2022:
Juryleder Trygve Skaug
håper på mange søknader
ØRJE: Trygve Skaug er kjempestolt
over å få være juryleder for
Drømmestipendet 2022. Nå håper han
veldig mange ungdommer i alderen
18-25 år søker på neste års stipend.
50 stipend à 30 000 kr skal utdeles.
Les mer på drommestipendet.no, der
fins også søknadsportalen for
Drømmestipendet 2022.
> Les intervju med Skaug på
drommestipendet.no

> Søknadsportalen for Drømmestipendet 2022

Veien videre – konferanse
om neste generasjons
kulturpolitikk
OSLO: Onsdag 17. november arrangeres
konferansen Veien videre – neste
generasjons kulturpolitikk. Konferansen
– som Norsk kulturskoleråd er med og
arrangerer – har som mål å vise hvem
dagens unge kulturbrukere er og hva de
ønsker seg fra kulturlivet når en nå skal
bygge framtidas kulturtilbud.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådets
veiledningsordning
evaluert – rapporten er
klar og publisert
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
utarbeidet en kunnskapsbasert
evaluering av ordningen Veiledning i
kulturskoleutvikling.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Aktuelle sanger for FNdagen
TRONDHEIM: 24. oktober er FN-dagen,
en dag som i år vil bli markert på
norske skoler mandag 25. oktober.
Kor Arti’ byr lærere og elever på
passende sanger til undervisningsbruk
i den forbindelse.

> Les mer på korarti.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: "Oppdag
kulturskolen" på YouTube
TRONDHEIM: Kortfilmen "Oppdag
kulturskolen" finner du både på Vimeo
og YouTube. På YouTube finner du
enkelt samtlige tolv versjoner ved å
følge lenka nedenfor.
> Se Oppdag kulturskolen 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
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for
Kulturskolerådets nettsted og øvrige digitale tjenester.

> Les personvernerklæring og brukervilkår

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av
Levert av Make

