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Filmpremierer: Tre nye filmer viser hva
kulturskolen kan bety for eleven
TRONDHEIM: Betydningen kulturskolen kan ha for barn og unge synliggjøres i
tre nye kortfilmer som lanseres i dag. Den kjente artisten Ella Marie Hætta
Isaksen har hovedrollen i en av filmene. Kortfilmene er produsert av Norsk
kulturskoleråd og regissert, filmet og klippet av Martin Bremnes. Han har
kulturskoleerfaring som elev samt som samarbeidspartner med kulturskoler,
og har også tidligere utført filmoppdrag for Norsk kulturskoleråd.
> Les mer og se filmene

Utlysning av offentlig
sektor-ph.d. – aktuelt for
kulturskoler og
kulturskoleansatte
OSLO: 70 millioner kroner fins i potten når
Norges forskningsråd utlyser en ny runde
med offentlig sektor-ph.d. Virksomheter i
offentlig sektor – også kulturskoler – kan
søke om støtte til et offentlig sektor-ph.d.-

prosjekt, som er et samarbeidsprosjekt
mellom en offentlig virksomhet og en
gradsgivende institusjon. > Les mer

Veiledning i kulturskoleutvikling hjelper i Gjøvik og Ålesund
– nå kan kommuner søke deltakelse i ny veiledningsrunde
GJØVIK/ÅLESUND: Norsk kulturskoleråd utlyste nylig en ny runde med veiledning i
kulturskoleutvikling – skreddersydd for landets kommuner. Søknadsfristen er 13. mars 2020.
I mange kommuner – som Gjøvik og Ålesund – rapporterer kulturskoleledere om stort
utbytte av veiledningen kommunene nå mottar. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Rapport gir verdifull
informasjon om
kulturskolefeltet

Kulturskolerådet satser på
vurdering for læring – tilbyr
nettkurs fra høsten 2020

OSLO: Nå foreligger rapporten med
innspillene som ble fremmet på et
nasjonalt fagseminar med
kulturskolefokus i desember. Norsk
kulturskoleråd mener innspillene kan
hjelpe regjeringa i arbeidet med
stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur. > Les mer

TRONDHEIM: Vurdering for læring (VFL) er
et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. Sammen med Høgskolen i
Innlandet utvikler kulturskolerådet et
nettkurs i VFL for kulturskolelærere og ledere. Kursstart blir i august 2020, og
invitasjon sendes til landets kommunale
kulturskoleråd nå i februar. > Les mer

Kulturskoleansatte tilført kompetanse i videodokumentasjon
OSLO/TROMSØ: I løpet av februar har nærmere 50 kulturskolelærere deltatt på filmkurs i
Norsk kulturskoleråds regi. To kurs i kreativ filmdokumentasjon er gjennomført i
henholdsvis Tromsø og Oslo. Kursene var gratis å delta på for kulturskoleansatte i
kulturskolerådets medlemskommuner. Og i mars kan alle ansatte i kommunale kulturskoler
få tilgang til nettversjonen av dagskurset i Oslo – som det ble gjort filmopptak av. > Les mer

Lederkonferansen 2020: Påmelding i gang og program utlagt
OSLO: Hovedtema er Kultur for
kompetanse og Loveleen Rihel Brenna,
Eivind Falkum og Arne Krokan er
hovedforedragsholdere. Nå er også flere
andre foredragsholdere og programposter
klare. Vi snakker om Lederkonferansen
2020, som arrangeres i Oslo 16.–17. april.
Påmelding er mulig på
kulturskoleradet.no. > Les mer

Nordea-prosjektet KUL-TUR: Jubel for SoMe-kursdager
SOLA: I Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland er første runde med kursdager nettopp
avslutta. Siste kursdag ble gjennomført i Sola, der kulturskolesatte var samlet for å bli enda
bedre på å promotere kulturskolen i sosiale medier. Etter kursdager i Sauda, Haugesund og
Sola har nærmere 200 kulturskoleansatte fått påfyll av kompetanse i synliggjøring av
kulturskoleaktivitet. > Les mer på kulturskolebanken.no

Talentbegeistring etter første møte med mentor Ella
OSLO: Da er prosjektet Talent møter mentor med Ella Marie Hætta Isaksen(nummer fire f.v.)
som mentor for alvor i gang. Sist helg var de åtte utvalgte ungdommene og Ella Marie samla
i Oslo. For å bli bedre kjent med hverandre, for å lære av hverandre og selvsagt: For å få
kunnskapspåfyll gjennom å høre om hva den unge, men drevne musikkartisten har lært og
erfart gjennom en ennå kort, men intens artistkarriere. > Les mer på kulturskolebanken.no

Inviterer til frokostseminar
om inkludering og
utenforskap
OSLO: Nasjonalt senter for flerkulturell
opplæring (NAFO) og Norsk kulturskoleråd
inviterer til frokostseminar om inkludering
og utenforskap. Seminaret er gratis og
arrangeres i Oslo 10. mars. Seminaret
finner sted ved Oslo met, og ansatte i
barnehage, grunnskole, voksenopplæring
og kulturskole utgjør målgruppa.> Les mer

Påmeldingsfristen for LAPstudiet i Alta nærmer seg
ALTA: Studietilbudet Ledelse av prosesser
1 (LAP 1) tilbys denne våren til dagens og
mulige framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Troms og Finnmark.
Påmeldingsfristen til studiet i Alta er 6.
mars. Høsten 2020 er det oppstart for
samme studietilbud i Trøndelag og
Vestland. > Les mer

Skolenes sangdag 2020 –

Dissimilis innbyr til
fagseminar med
inkluderingsfokus
SANDVIKA: Inkludering av personer med
funksjonsnedsettelser i konserter og
forestillinger er tema, når det 17.–18. april
arrangeres fagseminar av og på Dissimilis
Nasjonale Kompetansesenter.
Kulturskolelærere og -ledere er i
målgruppa for seminaret. > Les mer

kulturskoleengasjement
ønskes

OSLO: Tirsdag 19. mai arrangeres
Skolenes sangdag 2020, og arrangøren
håper at landets kulturskoler også finner
det interessant å engasjere seg i denne
sangdagen som primært er knytta til
grunnskolene. > Les mer

Jobber videre for å bedre
musikklokaler-standarden
OSLO: Fortsatt har mange musikklokaler i

Norge langt igjen til de holder akseptabel
standard som konsert- og/eller øvingsrom.
Det gjelder også lokaler som landets
kulturskoler benytter. "Akustikkutvalget"
fortsetter arbeidet for å forbedre
situasjonen. > Les mer

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

Kor
Arti'-materiell
kan bestilles
Undervisningsmateriell kan
bestilles.
> Til bestilling

365 sanger på
nettstedet
korarti.no

Veiledningsbøker kan
bestilles

Rammeplan for
kulturskolen
kan bestilles

Hele 365 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
post@kulturskoleradet.no
med Vil ha Kulturtrøkk i
emnefeltet.

Film: Bli kjent med de 445 drømmestipendnominerte
STOKKE: 445 nominasjoner er levert til Drømmestipendet
2020. På Drømmestipendets nettsted kan du nå se alle de
nominerte samt se og høre hva de kan og hva de drømmer
om. Les mer, hør mer og se mer på drommestipendet.no.
> Se Odin Storm Vang fra Stokke framføre innsendt monolog

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

drommestipendet.no

umm.no

korarti.no

kulturskolebanken.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
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