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12,5 mill. kr fra Sparebankstiftelsen DNB til
historisk satsing på kulturskolenes
fordypningsprogram
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB tildeler 12,5 millioner kroner over de to neste
årene, til en historisk satsing på kulturskolenes fordypningsprogram. Dette er
resultatet av Norsk kulturskoleråds søknad om støtte til
ordningen Inkluderende kulturskoler.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ikke mer til kulturskole etter
budsjettenighet
OSLO: Ingen flere kroner til kulturskole og
kulturskoleutvikling. Det er faktum etter at
det ble enighet i budsjettforhandlingene
mellom SV og regjeringspartiene
Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Ikke
overraskende er det arbeidsliv, velferd og
klima som har fått hovedfokus når
regjeringas budsjett er dreid noe i SVretning.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
Lærte breakingkunster av
mester
OSLO: Seks unge dansere har fått et større
repertoar som breakere samt mange gode
råd om hvordan de skal lykkes som
dansere. De har vært på samling og lært av
en mester: Daniel Grindeland var deres
mentor i Talent møter mentor-prosjektet
som Nordea Norge og Norsk kulturskoleråd
arrangerte.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Fra UMM-suksess til
millionstipend
OSLO: I 2019-2020 ble August Schieldrop
kåret til Årets musiker i Ungdommens
musikkmesterskap. Denne uka ble tubaisten
tildelt Equinors talentstipend i klassisk
musikk, pålydende én million kroner.
> Les mer på umm.no

Kor Arti' tilbyr over 60
julesanger
TRONDHEIM: Advent og førjulstid er for
mange høysesong for sang og musikk i
fellesskap. Ikke minst i skolesammenheng.
På læringsressursen Kor Arti' fins nå 61
julerelaterte sanger for deg som abonnerer
på tjenesten.
> Les mer på korarti.no

> Søknadsfrist for Drømmestipendet 2022: 2. desember kl.
12.00
Juryleder Trygve Skaug
håper på mange
drømmestipendsøknader
innen 2. desember kl. 12.00
ØRJE: Trygve Skaug, juryleder for
Drømmstipendet 2022, håper veldig mange
ungdommer i alderen 18-25 år søker
stipendet innen fristen går ut torsdag 2.
desember kl. 12.00. 50 stipend à 30 000
kroner skal utdeles. Søknadsportalen fins
på drommestipendet.no.
> Les intervju med Skaug på
drommestipendet.no

– Drømmestipendet vil
definitivt ta meg nærmere
musikerdrømmen
HAUGESUND: Henrik Økland er sikker på at
Drømmestipendet tar ham nærmere
virkeliggjøring av drømmen om å leve av å
være låtskriver, artist og produsent. Unge i
alderen 18-25 år kan ennå søke neste års
drømmestipend, men fristen er nær: 2.
desember kl. 12.
> Les mer på drommestipendet.no

> «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles

Ledelse av prosesser: Tilbyr
studium i Tromsø
TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Foreløpig
påmelding er mulig nå. Planen er å få til
studiestart i februar, slik at en etter LAP 1
kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på
Gardermoen høsten 2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Musikkpedagogdagen 2022:
Påmelding mulig
OSLO: Musikkpedagogdagen 2022 arrangeres
13. januar – som webinar. Temaet er digital
didaktikk. Fagdagen for musikkpedagoger
arrangeres av Norges musikkhøgskole, med
Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner.
Påmelding er mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Riis-prisen: Nytt kreativt
prosjekt for ungdom i alderen
15–18 år
TRONDHEIM: Artistene Tora Dahle Aagård og
Torstein Flakne samt bildekunstner Oda
Victoria Reitan som mentorer. 80 000 kr i
prispotten. Et tverrfaglig prosjekt for
ungdom. Dette er Riis-prisen 2022, som
Norsk kulturskoleråd og Andr. L. Riis inviterer
ungdom i alderen 15–18 år med på.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Randaberg
kulturskole vant
filmkonkurranse
RANDABERG: Randaberg kulturskole gikk
seierende ut av filmkonkurransen i Nordeaprosjektet KUL-TUR Rogaland. Tett fulgt av
kulturskolene i Stavanger og Time.
> Les mer på kulturskolebanken.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. 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
Leveret av Make

