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Drømmestipendet 2022: 400 nominerte –
se hvem de er, hva de kan og hva de
drømmer om
TRONDHEIM: Nå kan 400 unge kulturutøvere smile litt ekstra blidt og bredt og
stolt konstatere at de er nominert til Drømmestipendet 2022. På
Drømmestipendets nettsted kan du lese om hvem de er samt se og høre hva de
gjør, kan og drømmer om som kulturutøvere.
> Les mer på drommestipendet.no

12,5 mill. kr i
fordypningsstøtte:
Webinarhjelp til potensielle
søkere
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal over to
år støtte fordypningsprogram i kulturskolen
med 12,5 mill. kr. Potensielle søkere kan nå
få hjelp i webinarform fra Norsk
kulturskoleråd, slik at de kan lage gode
søknader. Ei ny nettside om temaet
fordypning er også laget.
> Les mer på kulturskolen.no

Ny TONO-avtale for
strømmede
kulturskolearrangement
OSLO: Norsk kulturskoleråd og TONO har
inngått en ettårig pilotavtale som gir Norsk
kulturskolerå ds medlemmer rett til å benytte
TONOs repertoar i forbindelse med
strømming på egne nettsted og plattformer i
2022. Medlemskommunene betaler ikke
vederlag for dette, men er pliktige til å
rapportere avholdte arrangement til TONO.
> Les mer på kulturskoleradet.no

84 solister og 16
kammergrupper klare for
UMM-semifinale
OSLO: Til semifinalen i Ungdommens
musikkmesterskap 2021–2022 er 100
deltakere kvalifisert: 84 solister og 16
kammergrupper. Disse skal innen 1. mars
sende inn videoopptak med seg selv, som blir
bedømt av fagjuryer. Du kan se
semifinalebidragene på nett 11.–13. mars.
> Les mer på umm.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Riis-prisen 2022: Påmelding
mulig
TRONDHEIM: Søknadsportalen er åpen for
det innovative ungdomsprosjektet Riis-prisen
2022 . Artistene Tora Dahle Aagård og
Torstein Flakne samt bildekunstner Oda
Victoria Reitan er klare som mentorer og
attpåtil ligger det 80 000 kr i en prispott som
prosjektdeltakerne kan være med og kjempe
om.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Lederkonferansen 2022
fokuserer bærekraft i ledelse
OSLO: Bærekraft i ledelse er tema for
Lederkonferansen 2022. Hovedforedragene
holdes av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik
Slinning og Lasse Arntsen. Konferansen
arrangeres 21.–22. april og du kan delta
«fysisk» i Oslo eller via nett.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Cutting Edge Kulturskole og
Praksiskonferansen blir
digitale arrangement
KRISTIANSAND: Pga. usikkerhet knytta til
koronarestriksjoner arrangeres
fagkonferansen Cutting Edge Kulturskole og
den tilhørende Praksiskonferansen digitalt.
Påmeldingsfrist for Cutting Edge (arrangeres
17.–18. feb.), er 27. jan., mens
påmeldingsfristen for Praksiskonferansen
(arrangeres 16. feb.) er 15. feb. kl. 12.00.
> Les mer på kulturskolen.no

> 14 kulturskoleansatte klare for Forskning på egen
praksis

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. Påmeldingsfristen
er 1. mars, og studiet vil bli gjennomført
tidsnok til at en etter endt LAP 1-studium
kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på
Gardermoen høsten 2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

12,6 mill. kr til Inkludering i
kulturliv – kulturskoler kan
være aktuelle
samarbeidspartnere
OSLO: Det er klart for ny runde av den
statlige tilskuddsordningen Inkludering i
kulturliv. 12,6 mill. kr skal fordeles på
frivillige kulturaktører. En kulturskole kan
ikke søke, men den kan gjerne være
søkerens samarbeidspartner. Foto: Omar
Lopez/Unsplash
> Les mer på kulturskoleradet.no

Møte om økt satsing på
samiske kulturfag flyttes til
Kautokeino
GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO:
Koronautfordringer fører til at det planlagte
møtet om økt satsing på samiske kulturfag i
og gjennom kulturskolen flyttes både tids- og
stedsmessig. Møtet vil finne sted i
Kautokeino 1.-2. juni 2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Nyttårstilbud på «Drodlinger
– kulturskolens skissebok»
TRONDHEIM: Første utgave av
nyskapningen «Drodlinger – kulturskolens
skissebok» er fortsatt å få kjøpt, og nå kan
du sikre deg boka til en meget
nyttårsrabattert pris. Kjøper du flere bøker,
kan tilbudet bli enda mer prisgunstig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer

Filmglimtet:
Animasjonskunst fra
kulturskoleelever i Bergen
BERGEN: Animasjon blir et fagtilbud på
stadig flere kulturskoler. Her kan du opplev
200 sekunder med animasjonskunst laget
av kunstelever ved Bergen kulturskole i
skoleårene 2019–2020 og 2020–2021.

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
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