
Fra Norsk kulturskoleråd til alle
kulturskoleinteresserte Se webversjon

Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 11 2020 – Utgivelsesdato: 28. mai – Neste utgave: 11. juni
Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk kulturskoleråd

Drømmestipendet på norgesturné i juni
HAMAR: Sesongen for utdeling av drømmestipend er i gang. På grunn av
koronapandemien yter stipendutdelerne Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd i år litt ekstraservice til mange kommuner. I juni legger en egen
drømmestipendbil ut på veien, med mannskap som i løpet av ti dager skal bistå
ved stipendutdelinger til 26 ungdommer i 18 kommuner i 9 fylker. > Les mer på
drommestipendet.no

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://drommestipendet.no/nyheter/drommestipendet-pa-turne-i-juni/


Juryleder for stipend pålydende 100 000 kroner: – Lytt til de
ansatte i kulturskolen, det kan det bli innovasjon avOSLO: Det kan finnes mange kimer til innovasjon blant kulturskolens ansatte, sier Anita
Krohn Traaseth (blldet), mangeårig leder i Innovasjon Norge og nå juryleder for Nordeas
innovasjonsstipend. Stipendet, som er pålydende 100 000 kroner, skal deles ut for første
gang i år, til den kulturskolen som imponerer stipendjuryen mest med et innovativt prosjekt.
> Les mer på kulturskolebanken.no

I dag åpner påmeldingsportalen for UMM 2020–2021
TRONDHEIM: Også høsten 2020 blir det ti regionale mesterskap i UMM. Påmeldingsportalen
åpner i dag, og påmelding er mulig til og med 1. oktober 2020. > Les mer på umm.no

Nytt webinar: Etter
annerledesvåren – slik
planlegger vi neste skoleår
TRONDHEIM: Fredag 19. juni arrangeres et
nytt webinar som inngår i Norsk
kulturskoleråds satsing på Ledelse i
kulturskolen. Det vil handle om
utfordringer i tida kulturskolen er inne i,
også med tanke på planlegging for neste
skoleår. Stikkord er arbeidstid,
organisering og ressurser. > Les mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Veileder om smittevern for
kulturskolen "anbefalt" av
Utdanningsdirektoratet
TRONDHEIM: Veileder om smittevern for
kulturskolen, som Norsk kulturskoleråd
har utarbeidet i samabeid med blant annet
KS og Creo, er nå med i oversikten over
smittevernveiledere som fins på
Utdanningsdirektoratets nettsted udir.no.

Dette er indirekte en tydelig anbefaling som
sier at denne veilederen holder mål som
rådgivende dokument om smittevern i
skoleslaget kulturskole. > Les mer

Siste: Fredag vil Norsk kulturskoleråd komme

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/juryleder-innovasjonsstipend
http://umm.no/arkiv/pameldinga-i-gang-for-umm-2020-2021/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/webinar-nytt-skolear-etter-annerledesvaren
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/smittevernveileder-oppdatert-12-mai


med en nyhetsoppdatering om veilederen, i
forbindelse med at det samme dag kommer
nye versjoner av smittevernveilederne for
skoler og barnehage.

Sju kunsttalenter får
mentorhjelp fra Killi Olsen
OSLO: Nå er det klart hvilke sju unge
kunsttalent som gjennom Nordea-
prosjektet KUL-TUR skal få mentorhjelp
fra den anerkjente kunstneren Kjell Erik
Killi Olsen. De sju er ...
> Les mer på kulturskolebanken.no

Ledelse av prosesser:
Forlenget påmeldingsfrist i
Vestland og Trøndelag
BERGEN: Til høsten tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser til dagens og mulige
framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Trøndelag og Vestland. På
grunn av koronapandemien er
påmeldingsfristen forlenget til 1.
september. > Les mer

Kulturskoleelev Mari fra
Time vant Idol 2020
OSLO: Mari Eriksen Bølla (15) fra Bryne
vant finalen i TV 2-konkurransen Idol.
Både hun og den andre superfinalistene,
Tore Pedersen (18) fra Sunndalsøra, har
gått på kulturskolen. Begge var for øvrig
nominert til Drømmestipendet i 2018, og
Mari var den som ble best belønna også da
... > Les mer

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

> Digitale tips å finne på bloggen Digitalavdelingen

Norsk kulturskoleråds landsstyremøte: Sakspapirer utlagt
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds landsstyremøte 2020 arrangeres 11. og 12. juni. 
Sakspapireneer utlagt på kulturskoleradet.no. > Les mer

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/ingrid-og-ingebrigt-og-fem-unge-til-far-mentorhjelp-fra-killi-olsen
https://digitalavdelingen.blogspot.com/
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landsstyret#landsstyremote2020
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/lap-forlenget-pameldingsfrist
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/kulturskoleelev-mari-vant-idol-2020
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell


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

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: Drømmestipend til folkemusikeren Hannah
OSTERØY: Hannah Moira Midtbø-Bruner fra Osterøy er en av
årets mottakere av Drømmestipendet. Hannah har hardingfele
som hovedinstrument, og spiller både folkemusikk og
klassisk musikk. I denne kortfilmen framfører hun en rag
sammen med sin far, Trent Bruner. > 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

Powered by Make

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://www.musikklokaler.no/
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/N7m1W1lhGvA
https://youtu.be/N7m1W1lhGvA
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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