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12,5 mill. kr i fordypningsstøtte: Søknadsportal
åpen
 
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste to årene støtte
fordypningsprogram i kulturskolen med 12,5 millioner kroner. Søknadsportalen
er åpen, for kommuner som ønsker å søke om stimuleringsmidler gjennom
ordningen Inkluderende kulturskoler. Stikkord for hva det kan søkes om midler
til: Aktivitet for elever, samarbeid og samhandling.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

KulVFL 2022–23: – God
mulighet til ekstra fokus på
utviklingsarbeid
 
TRONDHEIM: Nå er det mulig å søke om
deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for
læring (KulVFL) skoleåret 2022–23.
Kulturskoleleder Hege Elnæs (bildet) i Frogn
kommune mener KulVFL har gitt henne en
anledning til å sette ekstra fokus på
utviklingsarbeid gjennom vurdering for
læring samt det å bygge profesjonelt
læringsfellesskap. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  

Fordypning med mangfold:
Referansegruppe etablert
 
TRONDHEIM:
Strategidokumentet Fordypning med
mangfold vil i perioden 2021–2024 være et
arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråds
utviklings– og øvrige strategiarbeid. Nå er
det etablert en referansegruppe som blir
en innspillsinstans i arbeidet knytta
til Fordypning med mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/


Lederkonferansen 2022:
Program klart – påmelding i
gang
 
OSLO: Programmet er klart og påmeldinga
er i gang til Lederkonferansen
2022. Bærekraft i ledelse er tema for
konferansen der hovedforedragene holdes
av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og
Lasse Arntsen. Årets konferanse arrangeres
21.–22. april og en kan delta enten ved
fysisk oppmøte på Norges musikkhøgskole i
Oslo eller via internett.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nettmøte: Samskaping i
praksis – hva kan det være?
 
OSLO: Et begrep som går igjen i dialogen
rundt utvikling av gode tjenester og gode
lokalsamfunn, er samskaping. Prosjektet
Biblioteket som samskaper har gjort noen
erfaringer, som blir fokusert på en digital
temasamling 6. april – i regi av Norsk
kulturskoleråd og KS. Påmeldingsfrist: 1.
april.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/lederkonferansen-2022-programmet-klart
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/nettmote-samskaping-i-praksis
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/nettside-kulturskolerelaterte-opphavsrettsutfordringer


UMM-semifinale: Se deltakerne på nett 11.–13. mars
 
OSLO: I mars arrangeres første del av den nasjonale delen av Ungdommens
musikkmesterskap 2021–2022. Som i fjor vil alt foregå på nett, og helga 11.–13. mars det blir
mulig å se semifinaledeltakernes innsendte videoopptak.
 

> Les mer på umm.no

Stipendutlysning fra Ånun
Lund Rej Minnefond for 2022
 
OSLO: Også i 2022 skal Ånun Lund Rej
Minnefond utdele stipend for å inspirere
barn og unge til kreativitet, entusiasme og
og nysgjerrighet innenfor klassisk musikk –
både utøvelse og komponering samt
tegning/maling, kreativ skriving og
mellommenneskelig forståelse.
 

> Les mer på umm.no

 > Inviterer til konferansen VisKunst 2022 i Drammen  

https://umm.no/arkiv/umm-semifinale-pa-nett/
https://umm.no/arkiv/stipendutlysning-anun-lund-rej-minnefond-2022
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/innbydelse-viskunst-2022


Fylkesleder Ingvill Dalseg
holdt innlegg på Arena
Trøndelag
 
STJØRDAL: Styreleder i Norsk kulturskoleråd
Trøndelag, Ingvill Dalseg, holdt innlegget
"Kulturskole for alle – sosial bærekraft" på
konferansen Arena Trøndelag. Hun har også
forfatta debattinnlegget "Kulturskole for alle
skaper sosial bærekraft".
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Sanger med fredsfokus på
Kor’ Arti – gir håp og trøst
 
TRONDHEIM: Russlands invasjon av Ukraina
har ført til flere henvendelser til Norsk
kulturskoleråd via læringsressursen Kor
Arti’, fra lærere som ønsker forslag på
sanger som kan synges i skolen i
forbindelse med den spente situasjonen
som råder i Europa i dag. Kor Arti’ har et
rikt utvalg av fredsfokuserte sanger.
 

> Les mer på korarti.no

Drømmestipendet har gitt
Marte flere byggesteiner som
popartist
 
ULSTEINVIK: For Marte Hallingstad Barstad
alias artisten Maya Roxo handler drømmen
vel så mye om å skape seg en selvstendig
musikkarriere, som kommersiell suksess.
Med tildelinga av Drømmestipendet 2022
har låtskriveren og artisten fra Ulstein fått
flere byggesteiner til sitt store musikalske
prosjekt: Et bærekraftig entreprenørskap,
som står seg langt inn i framtida. Foto: Sam
Vivian
 

> Les mer på drommestipendet.no

 > Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell  

Filmglimtet: 50-åringen Rana
kulturskole presenterer seg
 
MO I RANA: Nylig trådte Rana kulturskole
inn i rekkene av kommunale kulturskoler
som har fylt 50 år. Jubileet har blant annet
blitt markert ved produksjon av en rekke
kortfilmer, der kulturskole og Rana
kulturskole framsnakkes. Filmene er
produsert av Charlotta
Johansson/Primavaldi.
 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/filter/local/location/15922/year/2022
https://www.korarti.no/nyheter/fredssanger-pa-kor-arti
https://drommestipendet.no/nyheter/flere-byggesteiner-som-popartist/
https://www.korarti.no/nyheter/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell
https://youtu.be/1HreHM5uetc


Hjelp til kulturskoleundervisning og –drift fins på
kulturskoleradet.no
 
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen  -  idébøker  -  Kor Arti'-materiell 

-
Ut på golvet-materiell  -  KulArr-heftet  -  Drodlingsboka

Gi flere sjansen til å få 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

Levert av Make
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