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Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk kulturskoleråd

Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse i Oslo
OSLO: Denne høsten er Norsk kulturskoleråd vertskap for en nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse. 26.–27. oktober arrangeres en konferanse i Oslo, der målet er å
styrke det nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler og diskutere felles
problemstillinger rundt utvikling av disse. Det er Nordisk Musikk- og kulturskoleunion som
står som konferansearrangør, med Norsk kulturskoleråd som lokalt vertskap. Foto:
voksenaasen.no
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet tilbyr mer
veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: I 2023–2024 tilbyr Norsk
kulturskoleråd landets kommuner en ny runde med
veiledning i kulturskoleutvikling. Utlysningen
kommer 6. oktober. Formålet med veiledningen er å
bistå kulturskoleeieren og kulturskolen med å
etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til
kulturskolen. Foto: Jon Goodman/Unsplash
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger
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Fjerde episode i Kulturskole-tv 2022: "Spagaten mellom bredde og topp"
OSLO: Fordypning i kulturskolen har fokus i fjerde episode i høstens Kulturskole-tv-sesong. Episoden har
tittelen "Spagaten mellom bredde og topp" og er nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere sosiale
medier. I episoden "Spagaten mellom bredde og topp" medvirker Hege Bae Nyholt, stortingspolitiker for
Rødt og leder av forsknings- og utdanningskomiteen på Stortinget, og Gunnar Flagstad, pianist og
viserektor for utdanning ved Norges musikkhøgskole.
> Les mer på kulturskoleradet.no
> Se filmen i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

Siste runde med Ledelse av
prosesser 2: Oppstart januar 2023
TRONDHEIM: Studietilbudet Ledelse av prosesser
har siden 2016 blitt tilbudt stadig flere av dagens og
mulige framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler. Nå kommer et siste, nasjonalt
"oppsamlingsheat" for Ledelse av prosesser 2, med
oppstart i januar 2023. Påmelding er mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
Alexandra Rotan juryleder for
Drømmestipendet 2023
OSLO: Hun er popartist med stjernestempel og
mye suksess i bagen. Nå er hun klar for en ny stor
oppgave: Alexandra Rotan blir juryleder for
Drømmestipendet 2023. 26-åringen skal lede
juryen som skal velge ut 50 unge kunst- og
kulturutøvere som skal få hvert sitt drømmestipend
på 30 000 kroner. Det er nå mulig å søke
Drømmestipendet 2023. Foto: alexandrarotan.no
> Les mer på drommestipendet.no
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Søknadsportalen åpen for
Drømmestipendet 2023

Drømmestipendjuryen presenteres
– i dag: Martin Riedel

OSLO: Ungdom i alderen 18–25 år i 2023 som
holder på med kunst og kultur – alene eller
sammen med andre – kan nå søke
Drømmestipendet 2023 og gi seg selv sjansen til å
motta 30 000 kroner samt mye anerkjennelse og
synliggjøring. Fram til 15. november 2022 kl. 12.00
er det mulig å søke Drømmestipendet 2023.

NORDFJORDEID: Drømmestipendjuryen 2023 tar
form. Samtlige jurymedlemmer presenteres etter tur
på drommestipendet.no i søknadsperioden, som
varer til 15. november 2022. I dag presenteres
Martin Riedel – proff som sirkusartist samt
sirkuslærer ved Fjordane folkehøgskule. Han skal
juryere kategorien sirkus. Foto: fjordane.fhs.no

> Les mer på drommestipendet.no

> Les mer på drommestipendet.no

Riis-prisen 2022: Kæpputsjino tok
førsteprisen
TRONDHEIM: Smilene var brede og jubelen stor
hos medlemmene i Kæpputsjino, gruppa som vant
førsteprisen i den innlagte konkurransen i
prosjektet Riis-prisen 2022. Medlemmene i
vinnergruppa fikk 50 000 kroner på deling. Foto:
Arne Olav Nordtømme
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet tilbyr 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.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Erfaringsdelingssamlinger om
fordypningsarbeid i kulturskolen
TRONDHEIM: I høst arrangerer Kulturskolerådet
fylkesvise erfaringsdelingssamlinger, med fokus på
fordypningstilbud i kulturskolen. Åtte samlinger vil
spre erfaringer fra fordypningsarbeidet i kulturskoler
som fikk midler fra ordningen Inkluderende
kulturskoler. Merk: Første samling arrangeres i
Innlandet 24. oktober, men første påmeldingsfrist er
7. oktober – for Vestland.
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> Les mer på kulturskoleradet.no

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

Nasjonal konferanse om dans:
Påmeldingsfrist 3. oktober
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, i samarbeid
med Fakultet for utøvende kunstfag ved
Universitetet i Stavanger, Stavanger konserthus
og Stavanger kulturskole, inviterer 19.–20.
oktober til nasjonal konferanse om dans.
Påmeldingsfristen er 3. oktober.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kunstfagkonferanse i Bergen:
Påmeldingsfrist 7. oktober
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. Påmeldingsfrist: 7. oktober.
> Les mer på kulturskoleradet.no

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
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samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Påmeldingsfristen nær for
Ungdommens musikkmesterskap
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

Fagdag for kulturskolelærere og ledere i Agder
KRISTIANSAND: Torsdag 27. oktober arrangerer
Norsk kulturskoleråd Agder fagdag for fylkets
kulturskolelærere og -ledere. Det skjer i
Kristiansand, med Knuden – Kristiansand
kulturskole som arena.
> Les mer på kulturskoleradet.no (PDF)

> 15 nye Kor-Arti'-sanger publisert i høst
Filmglimtet: Discoklassiker med
"kulturskoletekst" – laget i Kvam
KVAM: Med en egen versjon av discoklassikeren
"The Celebration" – med ny, norsk tekst – frir
staben ved Kvam kulturskule i Vestland til
kommunens innbyggere og håper de kan tenke
seg å bli elever ved kulturskolen.

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
https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=1&statuscode=1&statuscode=1&statuscode=1

5/6

9/22/22, 12:16 PM

Make - Norsk kulturskoleråd

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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