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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 22 2022 – Utgivelsesdato: 15. des. – Neste utgave: 12. jan.

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

Milepælstid for prosjektet Fremtidens kulturskole:
– Døråpner for kommunal tjenesteutvikling
 
OSLO: Prosjektet Fremtidens kulturskole krysser en målstrek, men det er nå det hele
starter. Det hevder en hos Norsk kulturskoleråd og KS som samarbeider om dette
prosjektet. Man er ved veis ende i pilotperioden, i arbeidet med Kulturskole 3.0 –
kulturskolen som utviklingsaktør i fremtidens kommune. Men 26. januar 2023 tas et viktig
skritt på veien videre, på et arrangement det fortsatt er mulig å melde seg på.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Lederkonferansen 2023: Datoer og
tema klart
 
OSLO: Lederkonferansen 2023 skal fokusere
mangfold med utgangspunkt i ledelse. Konferansen
arrangeres 13. og 14. april 2023 – i uka rett etter
påske, og blir et fysisk arrangement på Norges
musikkhøgskole i Oslo.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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/fremtidens-kulturskole-viktig-kommunal-tjenesteutvikling
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/mmb-rapport-med-anbefalinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/desember/lederkonferansen-2023-datoer-og-tema-klart
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> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

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: Torsdag 15. desember er
fristen for innsending av bidrag som skal
konkurrere om å bli Månedens bilde i januar 2023.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

112 semifinalister i nasjonalt UMM
 
OSLO: Til semifinalen i Ungdommens
musikkmesterskap 2022–2023 er 112 deltakere
kvalifisert: 98 solister og 14
kammermusikkgrupper. Disse stiller i det
nasjonale mesterskapet på Norges
musikkhøgskole i Oslo 20.–22. januar 2023. Etter
semifinalespill i to dager avrundes mesterskapet
med festkonsert lørdag kl. 19.00 samt
finalekonsert søndag kl. 10.30, før punktum
settes med prisseremoni kl. 17.30.
 

> Les mer på umm.no

Kulturskolerådet på innspillsmøte
om regjeringsstrategi for
kulturfrivilligheten
 
OSLO: Da Kultur- og likestillingsdepartementet
arrangerte innspillsmøte om temaet
"Kulturfrivillighetens tilgang til egnede lokaler og
møteplasser", var Norsk kulturskoleråd blant
innspillerne med tildelt taletid. Utvikling av
nasjonale standarder for slike lokaler er et sentralt
tema i Norsk kulturskoleråds politiske plattform.
 

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

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
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://umm.no/arkiv/112-semifinalister-i-nasjonalt-umm/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/mmb-rapport-med-anbefalinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/desember/kulturskoleradet-innspill-regjeringsstrategi-kulturfrivilligheten
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/siste-runde-ledpro-2-forlenga-frist
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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. Datoen er 2. februar,
programmet er klart og påmelding mulig.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

UNOF søker prosjektmedarbeider til
Orkesteråret 2024
 
OSLO: De Unges Orkesterforbund (UNOF) feirer
50 år i 2024, og skal feire under navnet
Orkesteråret 2024. I den sammenhengen søker
UNOF nå etter en prosjektmedarbeider i 60%-
stilling for perioden mars 2023 – desember 2024. 
 

> Se utlysning på finn.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’. To nye julesanger er utlagt i høst, slik at det nå
er totalt 66 julesanger å velge mellom. Samtidig har
Kor Arti’-brukerne fått ytterligere to sangnyheter
servert.
 

> Les mer på korarti.no

Julekortmotivet er skapt av Torgrim Sveen,
elev ved Ringsaker kulturskole.

> Har laget praksisveileder for kulturskolen

Filmglimtet: Minijulekalender med
mye action og dramatikk
 
AKSDAL: Tysvær kulturskole byr på dramatikk i
en førjulsserie med fire episoder, som sendes på
TV Haugaland – og er utlagt på YouTube. Rollene
spilles av elever og lærere ved kulturskolen.
Serien er laget av Erlend Bjelland. 
 

 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/desember/musikkpedagogdagen-2023-programmet-klart-pamelding-mulig
https://www.finn.no/job/parttime/ad.html?finnkode=284516328
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=Pg1x1hlAjW0
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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

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/

