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Kulturministeren stiller på Ung megafondebatt under Arendalsuka 2019
ARENDAL: Norsk kulturskoleråd, UKM Norge og Arendalsuka Ung forener
krefter under Arendalsuka 2019 – for å gi ungdom en arena for å bli hørt hva
gjelder framtidas kultur i Norge. Under arrangementsvignetten Ung megafon
blir det både forestilling og debatt, og kulturminister Trine Skei Grande stiller –
for å lytte til, svare på og kommentere det de unge debattantene bringer opp av
ideer, meninger, krav og ønsker. > Les mer

Ny fag- og idébok:
Performancekunst som
metode i tverrfaglig arbeid
TRONDHEIM: Boka «På tvers med
performancekunst» er skrevet av AaseHilde Brekke (bildet) og utgis av Norsk
kulturskoleråd. Den er skrevet for å gi
kulturskolelærere og andre en innføring i
en tverrfaglig, kunstnerisk metodikk –
inspirert av performancekunst. > Les mer

Tilbyr kompetanseutvikling til kulturskoleledere landet rundt
ALTA: Høsten 2019 blir det oppstart av kompetanseutvikling for dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler både på Østlandet og i Rogaland. Våren 2020 blir det

oppstart av tilsvarende studietilbud i Troms og Finnmark, og trolig skjer det samme i det nye
fylket Vestland høsten 2020. > Les mer

Viskunst 2019 i mål – ny
konferanse i Drammen
neste år
BERGEN/OS: Den nasjonale konferansen
Viskunst 2019 er gjennomført i Os og med
Bergen kulturskole som arrangør. Det ble
så vellykka at det allerede er bestemt at
det neste år blir Viskunst 2020 i Drammen,
7.–9. mai.
> Les mer

Drømmestipendsesongen
fortsetter landet rundt
SØGNE: Vårens utdelinger av
drømmestipend fortsetter landet rundt. På
Drømmestipendets facebookside finner du
bilder og tekst fler flere av utdelingene. På
nettstedet drommestipendet.no finner du
ei liste med mottakere, som blir lengre
nesten hver dag i mai og juni. Bildet er fra
utdelinga i Søgne kommune.
Foto: Nicolai Prebensen/n247.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Konferansen =Vi byr deg på
foredrag ved Rihel Brenna,
Elsafadi og Hamre samt
«Blokk til blokk»-forestilling
OSLO: I tillegg til 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 =Vi-programmet.
Der finner du også mye annet
"inkluderingsrelevant" innhold. > Les mer

Verdensdagen for psykisk
helse: Ber om hjelp fra
kulturskolene

Starthjelp til musikkaktivitet
for mennesker med
bistandsbehov
> Les mer

> Les mer

Studiet musikkbasert
miljøbehandling –
søknadsfrist: 1. juni
LEVANGER: Også kulturskolelærere er i

målgruppa for studiet musikkbasert
miljøbehandling som tilbys ved Nord
universitet høsten 2019. > Mer informasjon
på musikkbasertmiljobehandling.no

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

Ekstraspørring – for å hjelpe
Kunnskapsdepartementet
med stortingsmelding om
barne- og ungdomskultur
TRONDHEIM: Kunnskapsdepartementet
trenger kloke kulturskolesvar. Norsk
kulturskoleråd bistår. > 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

> 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

Seks 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

Film: Dansens Dag ved Aurskog-Høland kulturskole
BJØRKELANGEN: Mange kulturskoler markerte tidligere i vår
Dansens dag. Også Aurskog-Høland kulturskole, der skolens
dansekompani overrasket med dans på skoleområdet, både

post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

ute og inne. > 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

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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