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Ny kulturmelding: – Ingen grunn til
krisemaksimering på vegne av kulturskolen
TRONDHEIM: Direktør Morten Christiansen (bildet) i Norsk kulturskoleråd ser
ingen grunn til krisemaksimering på kulturskolens vegne, når skoleslaget i den
nye kulturmeldinga nevnes i samme åndedrag som frivillighet. Christiansen
mener at det trolig ikke medfører riktighet at organiseringen av kulturskolene
skal endres. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Julegavealternativ:
Kulturskolekalenderen 2019
kan bestilles
TRONDHEIM: Hva med en lekker
«kunstutstilling» med nyttefunksjon til
nytelse på egen vegg – eller som julegave
til slekt eller kolleger? Mange
kulturskoleelever fra hele landet har
bidratt og Kulturskolekalenderen 2019 er
mulig å bestille. > Les mer

50 julesanger å velge blant
på korarti.no
TRONDHEIM: Over 50 julesanger fins på
læringsressursen Kor Arti' digital - for deg
som abonnerer på tjenesten. Norsk
kulturskoleråd registrerer at veldig mange
bruker nettjenesten korarti.no nå i

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
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desember. Der fins nå alle de 350 sangene
fra Kor Arti’-serien.
> Les mer på korarti.no

> 58 kommuner får veiledning i kulturskoleutvikling
Drømmestipendets juryleder
røper at en bonus venter
noen stipendmottakere
AURDAL: I et videointervju som publiserer
i dag forteller juryleder Hallgrim
Hansegård (bildet) blant annet om egne
erfaringer med å bli sett som ung musiker
og om hvor viktig Drømmestipendet kan
være for unge utøvere av kunst og kultur.
Og så røper han hva som venter noen
drømmestipendmottakerne i 2019 ...
> Les mer og se film på
drommestipendet.no

Johannes drømmehøst med
Tine Thing Helseth
BERLIN: For Johanne Dahl Hanssen (t.h.
på bildet) ble nok det å få et Drømmetreff
litt annerledes enn først tenkt, men om
mulig enda bedre og innholdsrikt. Sist helg
toppet det seg i Berlin – sammen med Tine
Thing Helseth (t.v. på bildet).
> Les mer på drommestipendet.no

Drømmestipendet hjalp
Iselin til å realisere en av
hennes største drømmer
RØYKEN: Bare fire måneder etter at Iselin
Leine (bildet) mottok Drømmestipendet er
hun ute med egenprodusert debutalbum.
16-åringens aller største drøm er dermed
en realitet.
> Les mer på drommestipendet.no

> Disse er klare for drømmestipendjuryen i 2019

Seminar om formidling av
forskning på effekten av
musikkundervisning

Mulig å søke om å bli
Kulturbarn-kommune
OSLO: Om din kommune ønsker å
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STJØRDAL: Formidling av forskning som
belyser effektene av musikkundervisning.
Det er temaet når Nord universitet og
Norsk kulturskoleråd ønsker velkommen
til åpent, gratis seminar i Stjørdal søndag
13. januar. > Les mer

fokusere et godt kunst- og kulturtilbud for
kommunens yngste innbyggere, bør den
vurdere å søke om å bli Kulturbarn-
kommune, et delprosjekt i prosjektet
Kulturbarn 0–8. > Les mer

Kulturskoledagene i Stjørdal
vel gjennomført – Molde og
Gardermoen neste
STJØRDAL: Kulturskoledagene i Stjørdal
er vel gjennomført, og det gjenstår to
Kulturskoledagene-arrangement dette
skoleåret. Kulturskoledagene på
Gardermoen og i Molde arrangeres 3.–4.
januar 2019. > Les mer

Tidligere kulturskolerektor Vidar
Hjemås er død
TRONDHEIM: Vidar Hjemås (bildet), tidligere rektor ved
Trondheim kommunale kulturskole, er død, 70 år gammel.

Hjemås har hatt flere verv i Norsk kulturskoleråd og var på ulike
måter en viktig person i utviklinga av dagens norske kulturskole.

Han arbeidet i kulturskolen i 44 år og overtok som
kulturskolerektor i Trondheim i 1994. Han fratrådte samme

Frue kirke i Trondheim torsdag 13. desember.

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
Undervisnings-
materiell kan
bestilles.
> Til bestilling

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

Veilednings-
bøker kan
bestilles
Fem idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles
"Mangfold og
fordypning" kan
bestilles her.
> Til bestilling

Tips andre om
Kulturtrøkk!
Nyhetsbrevet fra Norsk

stilling som pensjonist 1. januar i år. Vidar Hjemås bisettes fra Vår

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/november/seminar-om-formidling-av-forskning-pa-effekten-av-musikkundervisning
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/desember/mulig-a-soke-om-a-bli-kulturbarn-kommune
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2018/november/kulturskoledagene-i-stjordal-vel-gjennomfort
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://www.korarti.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://www.musikklokaler.no/


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: Kulturskolehverdagsglimt i høyhastighetsfilm
VESTBY: Mange kulturskoler viser fram sine
undervisningstilbud i film på internett. Også Vestby
kulturskole, som her i en høyhastighetsfilm viser kjappkjappe
glimt fra kulturskolehverdagen i faget visuell kunst, der det
også inngår kursing i søm og design. > Se kortfilm på Vimeo

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

drommestipendet.no korarti.no kulturskolebanken.no

umm.no Følg oss på
Facebook

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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim Norge
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