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Kulturskolerådet ber staten gi
kommunene 80 millioner kroner i
kulturskoleutviklingsmidler
 
OSLO: På budsjetthøringa i Stortingets utdannings- og
forskningskomite argumenterte Norsk kulturskoleråd blant annet for
hvorfor det behøves 80 millioner kroner i søkbare
kulturskoleutviklingsmidler til kommunene. Du kan se høringa i
opptak på Stortingets nett-tv.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

15 kommuner får støtte til
å integrere barne- og
ungdomskultur i
kommunal planlegging
 
OSLO: Etter en søknadsrunde er 15
kommuner utvalgt til å dele fire
millioner statlige kroner til å integrere
barne- og ungdomskultur i kommunal
planlegging.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
 

 

Kulturministeren deltar
på konferansen Veien
videre
 
OSLO: 17. november arrangeres
konferansen Veien videre – neste
generasjons kulturpolitikk.
Programmet er klart, og kultur- og
likestillingsminister Anette
Trettebergstuen deltar med innlegg.
Norsk kulturskoleråd er medarrangør.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
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Dialogkonferanse for
kommuner som satser på
kulturskoleutvikling
 
GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd
veileder for tida 35 kommuner i
kulturskoleutvikling. Denne uka deltar
kommunene på den andre av tre
dialogkonferanser i
veiledningsperioden.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Fra Stjernekamp til
mentorarbeid for unge
talenter
 
OSLO: Tidligere i høst markerte Heidi
Ruud Ellingsen seg på godt vis i NRK-
konkurransen Stjernekamp. Nå trer hun
ut av artistrollen for ei helg, for å være
mentor for unge talenter. Kommende
helg deler Heidi av sine erfaringer og
sin kunnskap med ungdom i prosjektet
Talent møter mentor.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

 

 

Fem nye Kor Arti'-sanger
– inklusive tre julesanger
 
TRONDHEIM: Sangutvalget på Kor Arti'
er utvidet med fem nye sanger denne
uka. Blant disse er tre julesanger, en
påskesalme samt en sang fra Disney-
filmen Frozen 2.
 

> Les mer på korarti.no

> Ordningen Veiledning i kulturskoleutvikling evaluert
 

 

Innovasjonsstipendvinner
innbyr barn og unge til å
foreslå nye kurstilbud
 
SORTLAND: Årets vinner av Nordeas
innovasjonsstipend –
Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen –
er i full gang med å sjøsette
Smakebytes, prosjektet de fikk 100
000 stipendkroner til. Nå innbys barn
og unge i Vesterålen til å foreslå nye
kurstilbud.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

Etablert operasanger gir
råd til unge i
inspirasjonsvideo
 
OSLO: Ungdom med store drømmer,
må jobbe hardt arbeid for å lykkes.
Det sier Lydia Hoen Tjore, ung
operasanger med suksess. Se og hør
hennes råd i en inspirasjonsvideo
laget for ungdom.
 
> Les mer på kulturskolebanken.no
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Unge breakere klare for
møte med mesterbreaker
Daniel Grindeland
 
OSLO: Seks unge dansere er utvalgt til
å delta på Talent møter mentor-
samling med breakeren Daniel
Grindeland, som er blant landets beste
i denne dansesjangeren. Mye
spennende venter talentene i Oslo
helga 19.–21. november.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

> «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles

Drømmestipendjuryen
2022 er klar – de 22
utvalgte er ... 
 
OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 er
fulltallig. Juryleder er Trygve Skaug og
med seg har han ti kvinner og elleve
menn. Se hvem der er og hvilke
kategorier de skal juryere i.
 

> Les mer om jurymedlemmene på
drommestipendet.no

 

 

 

 

Drømmestipendet fornya
Sofias tro på at drømmen
ennå er mulig å nå
 
KØBENHAVN: Ettervirkninger av
kyssesyken var nær ved å knuse Sofia
Ryan Sondresens store drøm om å bli
proff trapeskunstner. Tildelinga av
Drømmestipendet ga henne påfyll av
inspirasjon og motivasjon til å
fortsette arbeidet for at
nysirkusdrømmen skal oppnås.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendet 2022:
Juryleder Trygve Skaug
håper på mange søknader
 
ØRJE: Trygve Skaug er juryleder for
Drømmstipendet 2022 og håper veldig
mange ungdommer i alderen 18-25 år
søker neste års stipend. 50 stipend à
30 000 kr skal utdeles. Les mer på
drommestipendet.no, der fins også
søknadsportalen for
Drømmestipendet.
 

> Les intervju med Skaug på
drommestipendet.no

 

> Søknadsportalen for Drømmestipendet 2022

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. Søknadsfrist: 9. november 2021.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Filmglimtet: Rasteplass
som dansearena i Suldal
 
ROPEID: Danseelever ved Sauda
kulturskule synes nabokommunen
Suldal har en rasteplass godt egnet
for å lage en dansevideo på, og tok
derfor turen nordover tidligere i høst.

 

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

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
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