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Kulturskole-tv: Ny sesong denne høsten –
første episode har premiere under Arendalsuka
OSLO: Torsdag 18. august kl. 12.00 er det premiere for en ny sesong med Kulturskole-tv på
nett. Første episode publiseres i forbindelse med Arendalsuka, og du kan se både
førsteepisoden og de øvrige fem episodene på nettstedet kulturskoleradet.no og i flere
sosiale medier – etter hvert som de publiseres utover høsten.
Foto: Nicolas Gonzalez-Unsplash

> Les mer på kulturskoleradet.no

Arendalsuka 2022: Kulturskolerådet
fokuserer kulturskolerelaterte tema
ARENDAL: Kulturskolen synliggjøres og fokuseres
under Arendalsuka 2022. Det gjør Norsk
kulturskoleråd gjennom å arrangere flere møter og
debatter samt verkstedkurs for politikere. Sammen
med fire samarbeidspartnere skal Kulturskolerådet
også skape oppmerksomhet om barn og unges
kultur- og fritidstilbud.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet er med når fornya
Fritidserklæring signeres i dag
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OSLO: Fritidserklæringen – en regjeringsstrategi
mot barnefattigdom – har som mål at alle barn,
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske
situasjon skal ha mulighet til jevnlig å delta i minst
én organisert fritidsaktivitet sammen med andre
barn. I dag skal en fornya erklæring vedtas og
signeres, og Norsk kulturskoleråd er invitert inn
som nytt medlem i erklæringsgruppa.
> Les mer på kulturskoleradet.no

15 nye Kor Arti'-sanger publiseres
før høstens skolestart
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti' utvider
repertoaret med 15 nye sanger ved skolestart
høsten 2022. Som tidligere er det stor variasjon
blant sangnyhetene, som spenner fra aktuelle
barnesanger til poplåter med høy allsangfaktor. Fra
17. august er totalt 425 sanger tilgjengelig for Kor
Arti'-abonnenter.
> Les mer på korarti.no

Riis-prisen 2022: – Innovativt,
lærerikt og spennende
TRONDHEIM: Gjennom prosjektet Riis-prisen
2022 har 21 ungdommer vært med og skapt
spennende tverrfaglig kunst samt fått verdifull
veiledning fra mentorer og prosessveileder.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
Erfaringsdelingssamlinger om
fordypningsarbeid i kulturskolen
TRONDHEIM: Denne høsten 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

Nasjonal konferanse om dans i
Stavanger: Påmelding i gang
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. Påmelding er nå
mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no
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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

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

> Kor Arti'-sanger om inkludering og omsorg for flyktninger
Filmglimtet: Sommerutstilling
SANDEFJORD: Før sommeren fikk kunstelever
ved Sandefjord kulturskole klargjort en
sommerutstilling. Utstillinga består av arbeider
laget med teknikkene monotopi, koldnål og kull.
Verena Waddell er elevenes lærer. Filmen viser
elevarbeidene som ble utstilt i Sandefjord.

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
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> 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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