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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 18 2022 – Utgivelsesdato: 20. okt. – Neste utgave: 3. nov.

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

Praksisveileder for kulturskolen utgitt: Hjelp til å styrke
samarbeidet mellom kulturskolene og UH-sektor
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er til for å bidra til utvikling i det kommunale
kulturskolefeltet. For at kompetansene som trengs i framtidas kulturskole skal kunne
utvikles, mener Kulturskolerådet det er viktig med godt samarbeid mellom kulturskolene og
utdanningsinstitusjonene. Og i den anledning har Kulturskolerådet laget Praksisveileder for
kulturskolen.

> Les mer på kulturskoleradet.no

800 000 kr mer i statsstøtte til
kulturskoleutvikling i 2023
 
OSLO: I regjeringas forslag til statsbudsjett for
2023, blir Norsk kulturskoleråd tilgodesett med 27
millioner kroner til kulturskoleutvikling. Dette er 800
000 kroner mer enn hva en har til rådighet i
inneværende år, og første gang siden 2018 at det
er en økning i denne tilskuddet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet ber om tre mill. kr mer til kulturskoleutvikling
OSLO: Mandag 24. oktober stiller Norsk
kulturskoleråd på høring hos Stortingets
utdannings- og forskningskomité. Der vil
Kulturskolerådet forklare hvorfor det er klokt å
bruke ytterligere tre mill. kr til kulturskoleutvikling

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/praksisveileder-for-kulturskolen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/statsbudsjettforslag-2023
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via statsbudsjettet i 2023. Kulturskolerådet hadde
for øvrig nylig møte med Kunnskapsdepartementet
og Kultur- og likestillingsdepartementet om aktuelle
kulturskolesaker.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Sjette episode i Kulturskole-tv 2022:
"Kulturskole for de få"
 
OSLO: Det handler om inkludering i kulturskolen i
sjette episode i høstens Kulturskole-tv-sesong.
Episoden har tittelen "Kulturskole for de få" og er
nå publisert her på kulturskoleradet.no og i flere
sosiale medier. I episoden "Kulturskole for de få"
medvirker Mads Brun Høy, partner i Æra Strategic
Innovation.

 

> Les mer på kulturskoleradet.no
> Se filmen i Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

Utlysning: Kulturskolerådet tilbyr
veiledning i kulturskoleutvikling
 
TRONDHEIM: Som et tilbud til alle landets
kommuner utlyser Norsk kulturskoleråd en ny
runde med veiledning i kulturskoleutvikling.
Formålet med veiledningen er å bistå kommunen
som kulturskoleeier og kulturskolen med å
etablere et kontinuerlig utviklingsarbeid knyttet til
kulturskolen. Veiledningsperioden nå er januar
2023–våren 2024. Søknadsfrist: 1. november.
Foto: Jon Goodman/Unsplash
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Veiledning i kulturskoleutvikling: –
Prosessen får oss til å handle
 
ÅLEN: Norsk kulturskoleråd utlyser en ny runde
med veiledning i kulturskoleutvikling for landets
kommuner. Holtålen kommune deltok i forrige
runde, og Pancho Panchev, rektor ved Holtålen
kulturskole, rapporterer om godt utbytte av
veiledningen. – Veiledningsprosessen får oss til å
handle. Vi må levere, det er forpliktende. Og bedre
samhandling mellom våre lærere er bra for
kommunen og oppveksttilbudet, sier Panchev.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se opptak: Webinar om veiledning i kulturskoleutvikling

 

Dokumentarfilm om Riis-prisen
 
TRONDHEIM: Det tverrfaglige prosjektet Riis-
prisen 2022 er i mål. En dokumentarfilmen om
prosjekter er laget, og gir innblikk i hva prosjektet
var. 21 ungdommer deltok i prosjektet og fikk bl.a.
møter med mentorene Tora Dahle Aagård, Torstein
Flakne og Oda Victoria Reitan.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinar nr. to knytta til

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/kulturskoleradet-paa-hoering
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://vimeo.com/741743785
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/kulturskole-tv-kulturskole-for-de-fa
https://vimeo.com/741743785
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/utlysning-kulturskoleradet-veiledning-kulturskoleutvikling
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/veiledning-kulturskoleutvikling-faar-oss-til-a-handle
https://vimeo.com/761384869
https://vimeo.com/757534664
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/mmb-rapport-med-anbefalinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/filmpremiere-dokumentar-om-riis-prisen-2022
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«Fordypning med mangfold»
 
TRONDHEIM: Helhetlig opplærings- og
utdanningsløp er tema på webinaret Norsk
kulturskoleråd arrangerer 21. oktober. I høst tilbyr
Norsk kulturskoleråd en serie webinarer knytta til
arbeidet med strategien Fordypning med mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

Nærmere 400 ungdommer påmeldt
til UMM 2022–2023
 
STAVANGER: 239 solister og 46 ensembler gjør
seg nå klare for å delta i ett av høstens
regionmesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap 2022–2023, eller til deltakelse i
de eldste utøvernes eget kvalifiseringsløp fram mot
det nasjonale mesterskapet i januar 2023.
 

> Les mer på umm.no

> Søknadsportalen for Drømmestipendet 2023

Årets drømmestipendvinnere hylles
på Drømmefestivalen
 
HAMAR: Årets drømmestipendvinnere gjøres
ekstra stas på, når Drømmefestivalen 2022
arrangeres 22. oktober. De 50 stipendvinnere,
sammen med drømmestipendambassadører og
andre «gode venner» av Drømmestipendet, er
invitert til Hamar – til faglig påfyll samt festmiddag
med kunstneriske innslag og flere overraskelser.
Alexandra Rotan, juryleder for Drømmestipendet
2023, kommer også.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendjuryen 2023:
Fulltallig og klar til innsats
 
TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen 2023 er
fulltallig og klar til innsats når mange hundre
søknader skal vurderes. 
 

> Les mer på drommestipendet.no

– Anerkjennelse som gir
kulturskolen nye muligheter
 
ULSTEINVIK: Kommunetanken er overordnet når
kulturskolerektor Julianne Hauge (t.h. på bildet) går
inn i drømmestipendmodus. Rektoren ved Ulstein
kulturskule mener at Drømmestipendet er viktig og
relevant for kulturskolen, og finner det givende å
gjøre en jobb i forhold til nominasjoner og
utdelinger samt aktiviteter som kan følge etter en
utdeling. På bildet er Hauge sammen med
stipendvinner Marte Hallingstad Barstad. Foto:
Jens Nyland

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/webinar-2-fordypning-med-mangfold
https://umm.no/arkiv/nesten-400-pameldt-umm-2022-2023/
https://drommestipendet.no/nyheter/soknadsportal-aapen-drommestipendet-2023/
https://drommestipendet.no/nyheter/drommefestivalen-2022/
https://drommestipendet.no/nyheter/jury-2023-klar/
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> Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Kunstfagkonferanse i Bergen: Ny
påmeldingsfrist er 23. oktober
 
BERGEN: Norsk kulturskoleråd Vestland har initiert
Kunstfagkonferanse Vestland, som interesserte fra
hele landet kan delta på. Konferansen finner sted 3.
og 4. november. Fortsatt fins plass for noen flere
deltakere, og påmeldingsfristen er derfor forlenga til
23. oktober.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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

 

 

Nordisk musikk- og
kulturskolekonferanse i Oslo
 
OSLO: Norsk kulturskoleråd er vertskap for Nordisk
musikk- og kulturskolekonferanse 26.–27. oktober, i
Oslo. Målet med konferansen er å styrke det
nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler
og diskutere felles problemstillinger rundt utvikling
av disse. Foto: voksenaasen.no
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Stine Trondsdatter ny rådgiver i
Kulturskolerådet
 
TRONDHEIM: Operasjonalisering av Norsk
kulturskoleråds strategi for utvikling av
kulturskolenes fordypningsprogram blir
hovedoppgaven for Kulturskolerådets nyeste
medarbeider, Stine Trondsdatter (bildet).
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://drommestipendet.no/nyheter/drommestipendet-nye-muligheter-for-kulturskolen/
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/september/nasjonal-kunstfagkonferanse-i-bergen-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/september/siste-ledpro-2-oppstart-januar-2023
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/september/nordisk-musikk-og-kulturskolekonferanse
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/trondsdatter-ny-radgiver-kulturskoleradet
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> 15 nye Kor-Arti'-sanger publisert i høst

Filmglimtet: Musikal med sterkt
kulturskolebidrag
 
Elever og lærere ved Vennesla kulturskole var
bidragsytere da musikalen "Et liv i farger" ble satt
opp. Her kan du oppleve kulturskoleelev
Johannes Hovet som solist, sammen med den
profesjonelle sangeren Anne Karin Kaasa, og
andre sangelever fra kulturskolen i korrekkene.

 

 

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

https://www.korarti.no/nyheter/15-nye-kor-arti-sanger-skolestart-2022
https://www.youtube.com/watch?v=WSo_UCredsI
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=15
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/company/78326195/admin/
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/

