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Nasjonal dugnad skal gjøre Norge til en dirigentnasjon
OSLO: En storstilt mobilisering på tvers av det frivillige og det profesjonelle
musikklivet skal øke antallet dirigenter i Norge samt heve kvaliteten på dem.
Målsettinga med Dirigentløftet er å bidra til at Norge blir en dirigentnasjon.
Flere kulturskoler satser nå på dirigentundervisning. Norsk kulturskoleråd
ønsker også å bidra. > Les mer

Påmeldinga i gang til UMM
TRONDHEIM: Vil du være med i
Ungdommens musikkmesterskap 2019–
2020, og er under 19 år, kan du nå melde
deg på ett av høstens ti regionale
mesterskap. Er du i alderen 19–25 år skal
du sende inn videoopptak av egen
musisering – til juryen som velger ut
deltakere til det nasjonale mesterskapet.
> Les mer på umm.no

Årets musiker anbefaler unge musikere å gjøre som ham:
– Bli med i UMM, det er gøy, spennende og lærerikt!

TOMREFJORD: Tida er inne for å melde
seg på Ungdommens musikkmesterskap
2019–2020. Noe Årets musiker i forrige
UMM, Florian Rademacher Krogsæter

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/juni/dirigentloftet
http://umm.no/arkiv/pameldinga-i-gang-til-umm-20192020/


(bildene t.v.), varmt anbefaler unge
musikere å gjøre. Lørdag 8. juni kan du for
øvrig se elleveårige Florian på NRK 1, som
solist med KORK.
> Les mer på umm.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

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

Ny fag- og idébok: Performancekunst
som metode i tverrfaglig arbeid
TRONDHEIM: Boka «På tvers med performancekunst» er
skrevet av Aase-Hilde Brekke (bildet) og utgis av Norsk
kulturskoleråd. Den er ment som 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 på Østlandet og i Rogaland. Våren 2020 blir det oppstart
av tilsvarende studietilbud i Troms og Finnmark, og trolig tilbys det samme i Vestland
høsten 2020. Påmelding er per nå mulig på Østlandet og i Troms og Finnmark. > Les mer

Nytt studietilbud: Kulturskolepedagog i grunnskolen –
Læring og lederskap i storgruppe
TRONDHEIM: Høsten 2019 tilbyr NTNU kurset Kulturskolepedagog i grunnskolen – Læring
og lederskap i storgruppe. Tilbudet er primært for kulturskolepedagoger, bygger på den
kompetansen disse allerede har, og tar sikte på å komplettere denne og anvende den i
grunnskolesammenheng. Emnet har en hovedvekt på musikk, men med element av drama
og dans. Opptakskrav: Minimum 120 studiepoeng innen musikk/teater/dans. og ansettelse i

http://umm.no/arkiv/florian-anbefaler/
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mars/skolenes-sangdag-2019-kulturskoleengasjement-onskes
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mai/pa-tvers
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mai/lap-landet-rundt


kulturskole. Søknadsfrist: 2. september. > Les mer på ntnu.no
Drømmestipendsesongen
fortsetter landet rundt
ROTNES: Vårens utdelinger av
drømmestipend fortsetter landet rundt. På
Drømmestipendets facebookside finner du
omtaler fra flere utdelinger. På nettstedet
drommestipendet.no finner du ei liste med
mottakere, som blir lengre nesten daglig i
mai og juni. Bildet er fra utdelinga i
Nittedal, der Andrine Nilsson fikk sitt
drømmestipend. Foto: Geir Smith-Solevåg

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

> Les mer

Larsenutvalget ser på
reformkonsekvenser for
Norsk kulturskoleråd

> Les mer

> Datoen klar for Musikkpedagogdagen 2020

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
Seks idé- og
veiledningsbøker
kan bestilles.
> Til bestilling

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

https://www.ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18174?fbclid=IwAR00CDoFgQ1NwmdYW6IkZOrcZnjhUYe16_351V5OqnOzJPMUzDUDoMeQQcw
https://www.facebook.com/drommestipendet/
https://www.drommestipendet.no/oppfylte-drommer/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/april/blokk-til-blokk
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/mai/verdensdagen-for-psykisk-helse-2019
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/juni/larsenutvalget
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2019/april/dato-musikkpedagogdagen-2020
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


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: Dansa for politikere på Kulturskolens dag
LEVANGER: Da Kulturskolen i Levanger markerte
Kulturskolens dag fant både rektor, lærere og elever det
naturlig å vise fram en smakebit av aktiviteten for
kommunens politikere. Dermed møtte en dansegruppe fra
kulturskolen – med rektor som introdusent – på
kommunestyremøtet samme dag. > 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

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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