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Publiseres 1. mai:
Veileder om smittevern for kulturskolen
TRONDHEIM: Fredag 1. mai publiseres en smittevernveileder for kulturskolen.
Den blir å finne på Norsk kulturskoleråds nettsted. Det er kulturskolerådet som
har initiert og utarbeidet veilederen, med blant annet KS og Creo som dialog-
og samarbeidspartnere og etter å ha innhenta råd og innspill fra en rekke
eksterne miljø med relevant kompetanse. > Les mer

> Ledig stilling i Norsk kulturskoleråd – utlysning

Webinar 13. mai om
gjenåpning av kulturskoler
og smittevernveilederen
TRONDHEIM: Fysisk gjenåpning av
kulturskoler og smittevernveilederen for
kulturskolen er tema for et webinar Norsk
kulturskoleråd arrangerer onsdag 13. mai.
> Les mer

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/smittevernveileder-for-kulturskolen-klar-1-mai
https://kulturskoleradet.no/om-oss/jobb-i-norsk-kulturskolerad
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/webinar-kulturskolene-apner-igjen
https://vimeo.com/412735316


Snart 17. mai – Kor Arti’ byr
på hjelp i ei annerledestid
TRONDHEIM: Årets markering av
nasjonaldagen vår blir annerledes enn hva
vi er vant til . Det blir ikke jublende
barnetog med sang og korpsmusikk. Men
læringsressursen Kor Arti’ digital har
nyttig hjelp å by på også for årets feiring
av nasjonaldagen. Blant annet potpurriet
«Norge i rødt, hvitt og blått». > Les mer

Tilbyr Kor Arti'-tilgang gratis
TRONDHEIM: Som et bidrag i den
nasjonale dugnaden under
koronapandemien, gir Norsk
kulturskoleråd alle som ønsker det gratis
tilgang til Kor Arti' digital og korarti.no
fram til 25. mai. > Les mer

> Ny video: Manual og guide for korarti.no - se film

Molde kulturskole tilbyr
elever en livestreamscene
MOLDE: Da et oppdragssøkende
produksjonsselskap tok kontakt, så
kulturskolerektor Ingvild Aas et
mulighetsrom som nå gir Molde
kulturskoles elever en mulighet for å vise
fram sine kulturuttrykk på en
livestreamscene etablert i skolens lokaler.
> Les mer

Kronikk: "De unge trenger
kultur i krisetider"
OSLO: Norsk kulturskoleråds direktør,
Morten Christiansen, er en av seks
forfattere av kronikken "De unge trenger
kultur i krisetider", som er å lese på
Kommunal-rapports nettsted. I kronikken
oppfordres alle i kommunal sektor til ikke
å kutte i kulturbudsjettet og permittere
ansatte, men heller være fremoverlente og
innovative. > Les på kommunal.rapport.no

> Digitale tips å finne på bloggen Digitalavdelingen

https://www.korarti.no/nyheter/snart-17-mai-kor-arti-byr-pa-hjelp
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/forlenger-gratistilgang
https://www.korarti.no/nyheter/manual-og-guide-for-korartino
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/molde-livestreamscene
https://www.kommunal-rapport.no/debatt/de-unge-trenger-kultur-i-krisetider/119345!/
https://digitalavdelingen.blogspot.com/


Arendalsuka 2020 avlyst: Norsk kulturskoleråd satser mer på
Kulturskole-tv som "politisk arena" kommende høst
ARENDAL: Arendalsuka 2020 – der Norsk kulturskoleråd har vært en aktør de to siste årene
– er avlyst på grunn av koronapandemien. Det innebærer at Norsk kulturskoleråd kommende
høst vil prioritere andre kanaler og arenaer for å synliggjøre sitt arbeid overfor politiske
partier og politikere samt å få disse i tale om kulturskolesaker. > Les mer

Drømmestipendet 2020: Snart starter utdelingssesongen
TRONDHEIM: Straks er det sesongstart for utdeling av Drømmestipendet 2020. 1,5 millioner
kroner skal utdeles til hundre unge kulturutøvere som hver får 15 000 kr samt diplom og mye
verdifull heder og synliggjøring. Julie Røssland fra Voss, Peder Myrbakken fra Stor-Elvdal
og Ellinor Skartland fra Tana er tre av dem som venter spent på om de blir å finne blant de
100 utvalgte. > Les mer på drommestipendet.no

Norsk kulturskoleråds
landsting 2020 arrangeres
22.–23. oktober

Kulturskolerådets TONO-
avtale dekker direktesendte
konserter på nett

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/arendalsuka-2020-avlyst-norsk-kulturskolerad-satser-mer-pa-kulturskole-tv
https://drommestipendet.no/nyheter/2020-utdelinger/


STJØRDAL: Norsk kulturskoleråd
arrangerer landsting i Stjørdal 22.–23.
oktober. Det går fram av kunngjøringa av
Landstinget 2020 som er utsendt.
Sakspapirer og dagsorden sendes ut
senest 24. september.> Les mer

TRONDHEIM: TONO sier ja til at
kommunale kulturskoler kan gjennomføre
planlagte vår- og avslutningskonserter
som direktesendte nettkonserter – uten at
kulturskolene må betale noe ekstra for
dette til TONO. > Les mer

Talenter kan søke mentorhjelp av Kjell Erik Killi Olsen
Merk: ny søknadsfrist pga.
koronapandemien
TRONDHEIM: Et utvalg unge kunstnere vil
få et unikt tilbud, muliggjort av Nordea og
Norsk kulturskoleråd: Mentorhjelp av
samtidskunsteren Kjell Erik Killi Olsen. I
tillegg får de stille ut kunst på Nordea-
huset i Oslo, og besøke husets unike og
omfangsrike kunstsamling. Ungdom i
alderen 15-19 år kan innen 3. mai søke om
plass i Talent møter mentor. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Webinar om PPU og
kulturskole 6. mai
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd har
søkelys på praktisk-pedagogisk utdanning
(PPU) og kulturskolen som praksisarena.
Som del av denne satsinga arrangerer
kulturskolerådet onsdag 6. mai et webinar
om PPU og kulturskole. > Les mer

Satser på vurdering for
læring – se opptak fra
KulVFL-webinar
TRONDHEIM: Vurdering for læring er et
satsingsområde for Norsk kulturskoleråd.
Sammen med Høgskolen i Innlandet
utvikler kulturskolerådet et nettkurs i
vurdering for læring for kulturskolens
lærere og ledere. Nå kan du se et opptak
av et webinar om kurset. > Les mer

> LAP-studier i Trøndelag og Vestland i høst

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

365 sanger på
Kor Arti's
nettsted
Hele 365 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

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/norsk-kulturskolerads-landsting-2020-arrangeres-2223-oktober
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/kulturskoleradets-tono-avtale-dekker-direktesendte-konserter-pa-nett
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/visuell-kunst-talenter-kan-soke-mentorhjelp-av-killi-olsen
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/webinar-om-ppu-og-kulturskolen
https://vimeo.com/413116523
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/april/kulvfl-webinar
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mars/lap-vestland-og-trondelag
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
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell


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: Fokuserer isolasjon og frihet i kortfilm
VESTBY: Teaterelever ved Vestby kulturskole har valgt seg
isolasjon og frihet som tema for å lage denne kortfilmen.
Teaterlærer Marianne Lindbeck har klippet filmen og instruert
sammen med Silje Martens og Darina Cizkova. > 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
Klikk her dersom du ikke lenger ønsker å motta dette nyhetsbrevet
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mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/3h1_biVNThE
https://youtu.be/3h1_biVNThE
http://www.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://bestilling.kulturskoleradet.no
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturskoleguiden
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/aktivitetskalender
http://kulturskoleradet.no/rammeplanseksjonen
http://www.drommestipendet.no/newsOverview.sp
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no
http://umm.no
https://www.facebook.com/kulturskoleradet/timeline
http://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
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