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Norsk kulturskoleråd satser på Arendalsuka:
Kulturskoledebatt i festivalens hovedprogram
ARENDAL: Norsk kulturskoleråd skal løfte kulturskolesaken opp og fram på
både scene og stand under Arendalsuka 2018. Festivalarrangøren tente på
Norsk kulturskoleråds idé om en egen kulturskoledebatt, og har rydda plass for
denne debatten i hovedprogram under landets viktigste politiske festival. Blant
debattantene er både stortingspolitikere og kulturskoleledere og -elever.
> Les mer
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mottakere av Drømmestipendet 2018 påi ett
brett. Etter
utdelinger landet rundt i mai og juni kan du nå på drommestipendet.no se hvem de dyktige,
talentfulle, ambisiøse ungdommene er. > Les mer på drommestipendet.no

Kulturskolerådet gir sine
medlemskommuner gratis
tilgang til utviklingsverktøy
GARDERMOEN: Norsk kulturskoleråd har
inngått en avtale med Conexus Norge som
sikrer kulturskolerådets medlemskommuner vederlagsfri tilgang til prosessog analyseverktøyet Conexus Insight for
kulturskolen. > Les mer

Det blir Kor Arti'-konferanse
på Røros også i 2018
RØROS: Som i fjor: Det blir Kor Arti'konferanse på Røros også i år. Denne
gangen skjer det noe tidligere på året, 20. 21. november er datoene du skal merke av
i kalenderen om du vil til Bergstaden for å
lære nytt Kor Arti'-stoff og få annet kreativt
påfyll samt oppfriske allerede utgitt
undervisningsmateriell.
> Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen - se oversikt

– Veiledningshjelp ble nyttig for vårt utviklingsarbeid
SKEI: Norsk kulturskoleråd tilbyr nå landets kommuner en ny runde med veiledning i
kulturskoleutvikling. Rektor Torbjørn Larsen (bildet) ved Kulturskolen på Indre Nordmøre var
med på et av veisøkerlagene i første runde. Han opplevde veiledninga som en god ting for
sin kulturskole og de tre kommunene hans kulturskole eies av, og synes kulturskolerådets
forbedringer før runde to lover veldig bra. > Les mer

Utlysning: Norsk kulturskoleråd tilbyr ny veiledningsrunde
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har utlyst en ny runde med veiledning for kommuner
som ønsker å etablere kontinuerlig kulturskoleutvikling. Søknadsfristen er 1. oktober 2018.
Veiledningsperioden starter i januar 2019 og varer fram til juni 2020. > Les mer

> Protokoll fra kulturskolerådets landsstyremøte
Skandinavisk kulturskole-

utviklingsprosjekt for en
mer inkluderende
kulturskole
OSLO: Kulturskoler i Skandinavia har
mange av de samme utfordringene og
mulighetene når det kommer til det å bidra
til mer inkluderende lokalsamfunn. I
prosjektet Kulturskolen som inkluderende
kraft i lokalsamfunnet samarbeider
kulturskoler fra tre land om å finne enda
bedre praksiser ved å dele erfaringer,
prøve ut tiltak og bygge kunnskap og
kompetanse. > Les mer

Kulturbarn 0-8: Ny
konferanse om kunst og
kultur for de yngste
OSLO: Kulturbarn 0-8 er tittelen både på et
prosjekt og en konferanse som fokuserer
kunst, kultur, kreativitet og kompetanse i
arbeidet med de yngste barna. Nå inviteres
det til den første konferansen, den
arrangeres i Oslo 17. - 18. oktober 2018.
> Les mer

SV vil ha pristak i kulturskolen > klassekampen.no

Kulturskoleentusiasten Dan
Børge Akerø takker av som
NRK-mann
OSLO: Den profilerte, anerkjente og
populære programlederen og journalisten
Dan Børge Akerø (bildet) avslutter nå sitt
virke som NRK-mann. 67-åringen har
betydd mye også for synliggjøring av
kulturskolen og Norsk kulturskoleråd,
gjennom mange år som programleder for
tv-programmet Godt musikkår. > Les mer

Kompetansekartlegging i tre
fylkers kulturskoler:
Rapporten klar
TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd
presenterer nå rapporten fra
kompetansekartlegginga som er
gjennomført i kulturskolene i Buskerud,
Telemark og Vestfold. Rapporten viser at
kulturskolelederne mener at blant
kulturskolens opplæringsprogram er det
innen breddeprogrammet at behovet for
kompetansepåfyll er størst. > Les mer

Ny konferanse om
kulturskolens rolle i
musikkbasert
miljøbehandling
SANDNESSJØEN: Interessen for
miljøbasert miljøbehandling som metode
er stigende. Norsk kulturskoleråd og
samarbeidspartnere fokuserer
kulturskolens rolle i metoden gjennom en

konferanse i Sandnessjøen 27. – 28.
september 2018. Audun Myskja, Odd
Håpnes og Kathrine Homdrum er sentrale
foredragsholdere. > Les mer

> Musikkpedagogdagen: Kunnskap og inspirasjon
Kulturskoledagene 20182019: Tromsø først ut i høst
TROMSØ: I skoleåret 2018-2019 blir det
seks utgaver av Kulturskoledagene.
Sesongen åpner i Tromsø 21. - 22. august.
Datoer, steder og hovedtema er klare for
alle arrangement. > Les mer

Gyllen mulighet for unge trompetister:
Mentorhjelp fra Tine Thing Helseth
OSLO: Høsten 2018 vil et utvalg unge trompetister få en unik
mulighet gjennom «Talent møter mentor»-programmet Reisen til
Reisen til Desembertoner 2018 med Tine Thing Helseth. For én eller
flere av de unge musikerne vil det hele munne i en opptreden på
Nordeas tv-sendte førjulskonsert Desembertoner 2018. > Les mer

Nordeas sin kulturskulepris
til Sara Rose Zadig
FJALER: Søndag 17. juni ble
kulturskuleeleven Sara Rose Zadig (17) frå
Dale i Fjaler tildelt Nordeas sin
kulturskulepris. Sara har vore elev ved
Hyllestad og Fjaler kulturskule sidan 2008,
og har hatt piano og song som sine
instrument samd delteke i moderne dans.
> Les meir

Oppdatert: Personvernerklæring og brukervilkår for
Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd er opptatt av å beskytte dine personopplysninger.
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for våre nettsted og øvrige digitale
tjenester, som for eksempel e-postabonnement og registrering av informasjon gjennom
skjemaer («digitale kanaler»). > Les personvernerklæring og brukervilkår

> Kulturskoleguiden - oppdatert kontaktliste

Kor Arti'materiell
kan bestilles

340 sanger på
nettstedet
korarti.no
Hele 340 sanger
fins nå på Kor
Arti's nettsted.
> Til korarti.no

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk
kulturskoleråd er gratis å
motta. Alt du må gjøre, er
å sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med "Vil ha Kulturtrøkk" i
emnefeltet.

Film: Rana kulturskole viser fram skolens tilbud
MO I RANA: I filmen "Velkommen til Rana kulturskole" viser
kulturskolen fram mangfoldet skolen har å tilby sine elever.
Filmen er produsert av Minus en media. > Se film på YouTube

Direktelenker til sentrale menypunkt på nettstedet kulturskoleradet.no:
Påmelding kurs & konferanser / Bestilling materiell / Kulturskoleguiden / Aktivitetskalender / Rammeplan

drommestipendet.no

korarti.no

kulturskolebanken.no
Følg oss på
Facebook

umm.no
Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
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