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Arendalsuka 2022: Kulturskolerådet fokuserer
flere kulturskolerelaterte tema
ARENDAL: Kulturskolen skal synliggjøres og fokuseres også under Arendalsuka
2022. Det skal Norsk kulturskoleråd sørge for, og vil gjøre det gjennom å
arrangere flere samtaler og debatter samt et verkstedkurs for politikere.
Kulturskole-tv-program blir det, og Kulturskolerådet skal også – sammen med
fire samarbeidspartnere – gjøre sitt for å skape mer oppmerksomhet om barn og
unge og deres kultur- og fritidstilbud.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Strategi for Kulturskolerådets
arbeid med mangfold,
inkludering og innenforskap
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har laget
en ny strategi, som har fått tittelen
«Kulturskole for alle – Norsk kulturskoleråds
strategi for mangfold, inkludering og
innenforskap». Denne presenterer status for
hvordan Kulturskolerådet har arbeidet med
denne tematikken tidligere samt hvordan det
er tenkt at det skal arbeides videre for å nå
sentrale målsettinger.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Skal kulturskolen spille en
rolle for unge som er usikre
på sin seksuelle orientering?
PORSGRUNN: I anledning at juni er den store
Pride-måneden i Norge, har Morten Hagevik
(bildet), skrevet en kronikk om hva
kulturskolen og dens ansatte kan bety for
unge med utfordringer knytta til seksuell
orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.
Hagevik er hovedstyremedlem i Norsk
kulturskoleråd og rektor ved Porsgrunn
kulturskole.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Nasjonal konferanse om
dans i Stavanger: Straks
påmelding
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, i
samarbeid med Fakultet for
utøvende kunstfag ved Universitetet i
Stavanger, Stavanger konserthus og
Stavanger kulturskole, inviterer i oktober
til nasjonal konferanse om dans.
Påmeldinga starter innen kort tid.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Erfaringsdelingssamlinger om
fordypningsarbeid i
kulturskolen
TRONDHEIM: Høsten 2022 arrangerer Norsk
kulturskoleråd fylkesvise
erfaringsdelingssamlinger med fokus på
fordypningstilbud i kulturskolen. Hensikten er
å spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i de
kulturskolene som tidligere i vår fikk midler
fra ordningen Inkluderende kulturskoler.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Påmelding til ITAC-konferansen pågår
Videoinnlegg om digital
didaktikk ved Håkon Kvidal
OSLO: På Musikkpedagogdagen 2022 holdt
Håkon Kvidal, førstelektor i musikkteknologi
ved Norges musikkhøgskole, et innlegg om
digital didaktikk. Et opptak av innlegget kan
nå ses på nett.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinar om Miljøbehandling
med integrert bruk av
musikk, sang og bevegelse
LEVANGER: Norsk kulturskoleråd er
samarbeidspart på arrangørsida, når det
torsdag 16. juni arrangeres gratis webinar
om opplæringsprogrammet Miljøbehandling
med integrert bruk av musikk, sang og
bevegelse.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Norsk kulturskolerådet
utlyser vikariat som rådgiver
OSLO: En av Norsk kulturskoleråds rådgivere
går inn i et treårig ph.d.-løp, og
Kulturskolerådet utlyser derfor et vikariat
(100%-stilling) for perioden 1. september
2022 – 31. juli 2025.
> Utlysning på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Påmeldingsportalen åpen for
Ungdommens
musikkmesterskap 2022–2023
OSLO: Også høsten 2022 blir det ti regionale
mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap – samt en egen
kvalifieringsvei for de eldste deltakerne.
Påmeldingsportalen er åpen og blir så fram
til 1. oktober.
> Les mer på umm.no

Innspurt for årets sesong
med
drømmestipendutdelinger
BERGEN: Slutten av juni byr på de siste
overrekkelsene (med ett unntak) av
Drømmestipendet 2022. Følg gjerne
Drømmestipendet på Facebook og
Instagram, da får du flere rapporter i tekst
og bilder om stipendglede mange steder i
landet.
> Les mer på drommestipendet.no

Ny nasjonal
kunstfagkonferanse i Bergen
– i november 2022
BERGEN: En ny nasjonal kunstfagkonferanse
skal arrangeres i Bergen i november 2022.
Norsk kulturskoleråd Vestland har initiert
Kunstfagkonferanse Vestland, som
interesserte fra hele landet kan delta på.
Konferansen finner sted 3. og 4. november.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Mange sommerlåter i Kor Arti'
TRONDHEIM: Det går raskt mot sommer og
de siste skoleavslutningene arrangeres i
disse dager, og ofte med sang og musikk
som viktige ingredienser. I læringsressursen
Kor Arti' fins et variert repertoar med
sommersanger, og på korarti.no får du nå
noen (sommer)hete sanganbefalinger.
> Les mer på korarti.no

> Kor Arti'-sanger om inkludering og omsorg for
flyktninger

Filmglimtet: "Visen om
været"
TROMSØ: Frode Heggelund opptrådte nylig
på en konsert i regi av Kulturskolen
Tromsø. Han framførte "Visen om været"
av Thorbjørn Egner, akkompagnert på
piano av kulturskolelærer Line Camilla
Ørsnes. Frodes sang kan du oppleve her på Frodes egen YouTube-kanal.

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
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