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Kulturskolerådet tilbyr seks webinarer med fokus på
utvikling av kulturskolenes fordypningstilbud
TRONDHEIM: Med oppstart fredag 30. september, tilbyr Norsk kulturskoleråd en serie med
gratis webinarer – seks i tallet – knytta til arbeidet med strategien Fordypning med
mangfold. På disse digitale møteplassene blir det fokus på ulike tema relatert til utvikling av
kulturskolenes fordypningstilbud.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Erfaringsdelingssamlinger om
fordypningsarbeid i kulturskolen
TRONDHEIM: I oktober og november arrangerer
Norsk kulturskoleråd åtte fylkesvise
erfaringsdelingssamlinger med fokus på
fordypningstilbud i kulturskolen. Samlingene er ledd
i arbeidet med å spre erfaringer fra
fordypningsarbeidet i de kulturskolene som tidligere
i vår fikk midler fra ordningen Inkluderende
kulturskoler. Påmelding er nå mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
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Tredje episode i høstens Kulturskole-tv: "Skole, men ikke skole"
OSLO: Samarbeid mellom kulturskole og grunnskole har fokus i tredje episode i høstens Kulturskole-tvsesong. Episoden har tittelen "Skole, men ikke skole" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i
flere sosiale medier. I denne episoden medvirker statssekretær Kristina Torbergsen i
Kunnskapsdepartementet og Signe Kalsnes, dosent i musikkpedagogikk ved fagseksjonen for
musikkpedagogikk og musikkterapi ved Norges musikkhøgskole.
> Les mer på kulturskoleradet.no
> Se filmen i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

Arendalsuka 2022
Opptak fra Kulturskolerådets arrangement under Arendalsuka 2022:

Dialogmøte: Hvilke
kompetanser trengs
for å skape gode
oppvekstvilkår?

Dialogmøte: Et styrket
mangfold – en viktig
ressurs for økt
bærekraft?

Debatt: SFO og
kulturskole –
oppvekst som monner

> 15 nye Kor-Arti'-sanger publisert
Barne- og ungdomskultur skal inn i
kommunal planlegging: Seks
kommuner har får støtte – ny
søknadsrunde i gang
OSLO: Seks kommuner har fått til sammen 1,2 mill.
kr i støtte for å utvikle modeller for inkludering av
barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.
Ny søknadsrunde er i gang – søknadsfrist 1.
oktober. Ordningen forvaltes av Kulturtanken i
samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kunstfagkonferanse i Bergen:
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Påmelding mulig
BERGEN: En ny nasjonal kunstfagkonferanse
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. Påmelding er nå mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Nasjonal konferanse om dans i
Stavanger: Programmet klart
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. Programmet er
klart og påmelding er mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

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 fram til 1.
oktober.
> Les mer på umm.no

> Kor Arti'-sanger om inkludering og omsorg for flyktninger
Filmglimtet: Rana kulturskole med
videofrieri – ønsker flere elever
MO I RANA: Rana kulturskole fylte 50 år i fjor,
men ingen jubileumstrøtthet der i gården. Skolen
ønsker seg enda flere elever, og frir nå til
kommunenes innbyggere via en ny
presentasjonsvideo.

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
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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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