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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 21 2022 – Utgivelsesdato: 1. des. – Neste utgave: 15. des.

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

Musikkpedagogdagen 2023:
Programmet klart – påmelding mulig 
 
OSLO: Musikkpedagogdagen 2023 vil romme bidrag fra Lise Lotte Ågedal
(førsteamanuensis i musikk) og Sarita Wallumrød (musikkterapeut i kulturskole) samt Gjøvik
kunst- og kulturskoles tilrettelagte kulturskoletilbud og SKUG-senteret ved Kulturskolen i
Tromsø. Programmet er klart og påmelding mulig.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet og NMF fornyer
samarbeidsavtale
 
BERGEN: Norsk kulturskoleråd og Norges
Musikkorps Forbund (NMF) har fornyet sin
samarbeidsavtale. Intensjonen er stadig å styrke og
utvikle samarbeidet – til beste for utvikling av lokalt
og regionalt kulturliv gjennom samarbeid mellom
kulturskoler og korps. Foto: Simen Mikkelsen/NMF
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinar nr. fire knytta til
«Fordypning med mangfold»

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/desember/musikkpedagogdagen-2023-programmet-klart-pamelding-mulig
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/kulturskoleradet-korpsforbundet-samarbeidsavtale
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TRONDHEIM: Frivillighetens rolle knytta til
kulturskolenes fordypningstilbud er tema på et
webinar Norsk kulturskoleråd arrangerer 9.
desember. I høst og vinter tilbyr Norsk
kulturskoleråd seks webinarer knytta til arbeidet
med strategien Fordypning med mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Barne- og ungdomskultur skal inn i
kommunal planlegging: Støtte til
sju nye kommuner
 
OSLO: Sju nye kommuner får til sammen nesten
2,5 millioner kroner i støtte for å utvikle modeller for
inkludering av barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging. Kommunene er: Dovre,
Gjesdal, Horten, Kåfjord, Stavanger, Vadsø og
Volda. Ordningen forvaltes av Kulturtanken som
samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd. Foto: Thor Nielsen
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

555 søkere til Drømmestipendet
 
TRONDHEIM: 555 unge kunst- og kulturutøvere
har fått sine søknader til Drømmestipendet 2023
godkjent av stipendutdelerne Norsk kulturskoleråd
og Norsk Tipping. Nå skal søknadene ut til
kommunene der ungdommene har vokst opp, for å
få nominasjonsstempel eller ikke. Normalt vil de
aller fleste ende opp som nominasjoner som skal
vurderes av neste års drømmestipendjury.
 

> Les mer på drommestipendet.no

Historisk kulturskolesatsing på
gaming og teknologi i Oslo
 
OSLO: Oslo kulturskole skal satse tungt på gaming
og teknologi de nærmeste årene. Nå skal landets
største kulturskole ansette en egen
undervisningsleder for denne faggruppen. Foto:
Uriel Soberanes/Unsplash
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

LedPro 2: Forlenga påmelding
 
NANNESTAD: Påmeldingsfristen er forlenga for
"oppsamlingsheatet" for kulturskolevarianten av
studiet Ledelse av prosesser 2. Ny påmeldingsfrist:
10. januar. Dette fordi Kulturskolerådet erfarer at
flere potensielle studenter trenger mer tid til å finne
ut om det praktisk lar seg gjøre for dem å ta studiet.

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/webinar-fire-fordypning-med-mangfold
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/sju-kommuner-faar-stoette
https://drommestipendet.no/nyheter/sokere-drommestipendet-2023/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/historisk-kulturskolesatsing-gaming-teknologi-oslo
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


11/30/22, 3:04 PM Make - Norsk kulturskoleråd

https://newsletter.make.as/#/newsletters/preview?statuscode=1&statuscode=1 3/4

Viktig: Studiet gjennomføres, uavhengig av om det
blir flere påmelding eller ikke.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Riis-prisen 2023:
15. desember er en viktig dato!
 
TRONDHEIM: I prosjektet Riis-prisen 2023 vil det
handle om visuell kunst i kulturskolen. Dette blir en
nasjonal synliggjøring av kunst laget av ungdom i
alderen 13–18 år. Viktig: 15. desember er fristen for
innsending av bidrag som skal konkurrere om å bli
Månedens bilde i januar 2023.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kor Arti': To nye julesanger – og to
sangnyheter til
 
TRONDHEIM: Julesangene er en svært populær
del av det store låtutvalget i læringsressursen Kor
Arti’. Nå er to julesanger til å finne der, slik at det
totalt er 66 julesanger å velge mellom. Samtidig
får Kor Arti’-brukerne ytterligere to sangnyheter
servert.
 

> Les mer på korarti.no

> Har laget praksisveileder for kulturskolen

Filmglimtet: Ei kulturell bru
mellom barnehage og skole
 
FØRDE: Her får du et innblikk i et innovativt
prosjekt laget for å lette overgangen mellom
barnehage og skole. Prosjektet er utarbeida av
Sunnfjord kommune i samarbeid med KS og
Norsk kulturskoleråd.

 

 

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!
 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/siste-runde-ledpro-2-forlenga-frist
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/mmb-rapport-med-anbefalinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/riis-prisen-2023-visuell-kunst-i-kulturskolen
https://www.korarti.no/nyheter/to-nye-julesanger-og-to-sangnyheter-til
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/praksisveileder-for-kulturskolen
https://www.youtube.com/watch?v=z79ETf8V-3s
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
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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://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/

