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Unik og stor oversikt over kulturskolerelatert
forskning tilgjengelig på kulturskoleradet.no
OSLO: I dag er det "premiere" for en omfattende, systematisert oversikt over
kulturskolerelatert forskning i Norden. Oversikten er utlagt på nettstedet
kulturskoleradet.no i form av en rapport, og der kan du gratis lese den og laste
den ned. Senere i dag blir oversikten lansert og presentert på
Lederkonferansen 2019 (se egen sak om denne nedenfor) i Oslo. > Les mer

Lederkonferansen: Fokus på ledelseskunst i endringens tid
OSLO: "Ledelseskunst i endringens tid" er overskriften for Lederkonferansen 2019, som
arrangeres i Oslo 25. og 26. april. Det blir foredrag blant annet ved Silvija Seres, Henning
Bang og Ola Kveseth Berge. Tradisjonen tro skal også prisen Årets kulturskolekommune
utdeles. > Les mer

Hvem kåres til Årets

kulturskolekommune 2019?
OSLO: I dag utdeles prisen Årets
kulturskolekommune 2019. Det er 19. gang
denne gjeve prisen utdeles. Hvem får den?
> Sjekk forsida av kulturskoleradet.no kl.
16.00 – da er nyheten ute

Sånn ble det for Årets
kulturskolekommune 2018
STRAUMEN: Inderøy ble kåret til Årets
kulturskolekommune 2018. Her får du en
rapport om hvordan livet har vært for
kommune og kulturskole der på den
trønderske halvøya i året som har gått
siden pristildelinga. > Les mer

> Snart 17. mai: Kor Arti' digital byr på potpurrihjelp

=Vi-konferansen byr deg på «Blokk til blokk»
OSLO: I tillegg til mange foredrag med størrelser som Loveleen Rihel Brenna, Marco
Elsafadi og Ole Hamre, så har konferansen =Vi 2019 spennende kunstneriske opplevelser å
by på. Suksessforestillinga «Blokk til blokk» inngår i konferansepakka. > Les mer

Snart drømmestipendutdelinger: Hvem er de 100 utvalgte?
OSLO/HAUGESUND: Straks er det sesongstart for utdeling av Drømmestipendet 2019. 1,5
millioner kroner skal i løpet av våren utdeles til 100 unge kulturutøvere som hver får 15 000
kr samt diplom og mye verdifull heder og synliggjøring. 18-åringene Njord Kårason Fossnes
fra Oslo og Elise Hjelmtveit Fjeldheim fra Haugesund er to av dem som spent venter på om
de blir å finne blant de 100 utvalgte. > Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Ny viktig spørring: Målet er

styrket kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: For best mulig å kunne bidra
til utvikling av den kommunale
kulturskolen, velger Norsk kulturskoleråd
å innhente oppdatert informasjon fra
landets kulturskoler. I den andre av to
spørringer i vår handler det om å kartlegge
kulturskolenes fordypningstilbud.
> Les mer

Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere på Østlandet
og i Rogaland – og kanskje også i Troms og Finnmark
LILLEHAMMER: Til høsten starter kompetanseutviklingstudier for ledere ved kommunale
kulturskoler – på Østlandet og i Rogaland. Muligens kan det i 2020 bli oppstart av samme
studietilbud i Troms og Finnmark. Disse studietilbudene på mastergradsnivå er resultat av et
samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd, Høgskolen i Innlandet og Lederskap. > Les mer

Studier til å bli oppdatert av
OSLO: Studieåret 2019–2020 tilbyr Norges
musikkhøgskole tre studier som er mulig å
kombinere med full jobb og som kan være
interessante for kulturskolelærere. Utvidet
søknadsfrist: 15 mai. > Les mer på nmh.no

Det Norske Kammerorkester
innbyr til prøvespill til
talentprogram
OSLO: Det Norske Kammerorkester innbyr
kulturskoleelever og andre musikere i
alderen 15-22 år til prøvespill for
orkesterets talentprogram. De som
utvelges som elever vil få tilbud om å delta
på to-tre orkesterprosjekt i løpet av året,
med tett oppfølging av en mentor fra
orkesteret. > Les mer

Starthjelp til musikkaktivitet
for mennesker med
bistandsbehov
OSLO: Pascal Norge jobber for å lage
helsefremmende kulturaktiviteter for alle.
Organisasjonen har mottatt prosjektmidler
fra Extrastiftelsen, fått Norsk
kulturskoleråd med på laget og tilbyr et
pakketilbud til kommuner, kulturskoler og
andre som ønsker å starte musikkaktivitet
for folk med bistandsbehov. > Les mer

Skolenes sangdag 2019 – kulturskoleengasjement ønskes
OSLO: Onsdag 12. juni arrangeres Skolenes sangdag 2019. Arrangøren Musikk i Skolen
håper landets kulturskoler også finner det interessant å engasjere seg i denne sangdagen
som primært er knytta til grunnskolene. > Les mer

Viskunst 2019: Nasjonal
konferanse for visuelle
kunstfag i kulturskolen
BERGEN/OS: Bergen kulturskole inviterer
til en konferanse med fokus på visuelle
kunstfag i kulturskolen. Viskunst 2019
arrangeres på Oseana kunst- og
kultursenter i Bergens nabokommune Os,
9.–10. mai 2019. Påmeldingsfrist: 25. april.
> Les mer

> Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2020

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: Se hva de drømmestipendnominerte kan!
ELVERUM: Maia Kilde Haug (bildet) er en av 485 ungdommer
som er nominert til Drømmestipendet 2019. På
drommestipendet.no kan du se Maia danse samt se og høre
mer av alle de nominerte > Se Maia danse 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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