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Frikar-gründeren Hallgrim Hansegård
juryleder for Drømmestipendet 2019
AURDAL: Hallgrim Hansegård er juryleder for Drømmestipendet 2019. Frikargründeren, danseren, koreografen skal bidra til at mange ungdommers kunstog kulturdrømmer får verdifull "drahjelp" i 2019. Selv har han realisert
drømmen om å utvikle hallingdansen til å bli en verdenskjent kunstform.
> Les mer

– Særdeles godt møte med Sanner og Skei Grande
OSLO: Det ble et særdeles godt møte med statsrådene som skal lede arbeidet med
stortingsmeldinga om kulturskolen. Vi fikk lagt et godt fundament for videre samarbeid som
vi håper skal føre til ei god stortingsmelding som løfter skoleslaget opp og fram.
Det sier direktør Morten Christiansen etter et møte mellom Norsk kulturskoleråd og kunnskaps- og
integreringsminister Jan Tore Sanner og kulturminister Trine Skei Grande i spissen for delegasjoner
fra begge departement. (Foto: Kulturdepartementet) > Les mer

58 kommuner får tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: 58 kommuner i 17 fylker får tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling av
Norsk kulturskoleråds veilederkorps i 2019–2020. En omfattende vurdering ligger til grunn
for utvelgelsen av de kommunene som er på lista som nå offentliggjøres. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Klart for høstens første
regionmesterskap i UMM
LILLEHAMMER/STJØRDAL: Lørdag 10.
november arrangeres de to første
regionmesterskapene i Ungdommens
musikkmesterskap 2018–2019. Det skjer i
Stjørdal og Lillehammer. Totalt skal 432
unge musikere delta i høstens ni
regionmesterskap. Samtlige mesterskap
arrangeres i november. > Les mer

Nordeas kulturskolepris til
Dina Sofie Vollen
LANGESUND: Tirsdag ble Dina Sofie
Vollen (17) fra Stathelle tildelt Nordeas
kulturskolepris. > Les mer

Kor Arti' på Røros 2018: Påmelding fortsatt mulig
RØROS: Frode Alnæs, Marthe Werring Holmern og Majken Wærdahl er klare – og flere andre
bidragsytere likeså. Kor Arti' på Røros 2018 arrangeres 20.–21. november og byr på mye
samsang og annet faglig påfyll med Kor Arti'-relevans. Påmeldingsfristen er forlenga til 10.
november. > Les mer

Ti nye julesanger utlagt – totalt 350
sanger på Kor Arti’ digital
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor Arti’ digital har fått
påfyll av julesanger. På nettstedet korarti.no er ti
julesanger fra Kor Arti'-repertoaret digitalisert og utlagt.
> Les mer på korarti.no

> Kulturrådet gir reisestøtte til kulturskoler

Kulturskoledagene 2018–2019: Fortsatt mulig å melde seg på

arrangementene
i Stjørdal, Moldefinner
og på
STJØRDAL: Tre Kulturskoledagene-arrangement
stedGardermoen
i november. Påmeldingsfristen
er ute for arrangementene i Bodø (14.–15.11.) og Bergen (15.–16.11.), men sjekk
påmeldingssida på kulturskoleradet.no, det kan fortsatt være ledige plasser i Bergen. Til
Kulturskoledagene i Stjørdal (29.–30.11.) er påmeldingsfristen 10. november. Det er også
mulig å melde seg på Kulturskoledagene på Gardermoen og i Molde, som arrangeres 3.–4.
januar 2019. > Les mer

Veslefrikkprisen: Mulig mål
for komposisjonssatsing
OSLO: Musikklærere som ønsker å
fokusere komponering på grunnskolens
barnetrinn gjør lurt i å merke seg
Veslefrikkprisen 2019.
Innleveringsfristen i konkurransen for små og
store elevgrupper, er 1. april 2019. Stiftelsen
som står bak konkurransen oppfordrer lærere
til i starte komposisjonsundervisning nå, og
gjerne bruke av Veslefikkmetoden. Norsk
kulturskoleråd er en av stiftelsens
strategipartnere.
> Les mer på musikkfaget.no

Nettjenesten Kulturskoleguiden er stengt inntil videre

Merk: Tjenesten Kulturskoleguiden på nettstedet kulturskoleradet.no er for tida stengt. Dette
fordi Norsk kulturskoleråd tilpasser tjenesten til det nye personvernregelverket (GDPR).

Kor Arti'materiell
kan bestilles

350 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

Hele 350 sanger
fins på Kor Arti's
nettsted.
> Til korarti.no

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. Tips gjerne
andre om tilbudet!
Abonnementslystne kan
sende en e-post til
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Dragelaging i Kristiansand
KRISTIANSAND: Kunstavdelinga ved Knuden - Kristiansand
kulturskole fikk nylig besøk av femteklassinger fra
Tordenskjoldsgate skole. Dragelaging sto på timeplanen.
Besøket var en del av et forprosjekt der en skal forske på om
kulturskolelærere høyner kvaliteten i grunnskolen.
> Se kort 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

Personvernerklæring og brukervilkår for Norsk kulturskoleråds digitale kanaler
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
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