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Fortsetter samarbeidet om Drømmestipendet:
Enda flere drømmer skal bli virkelig
HAMAR: En 17 år gammel suksesshistorie fortsetter. Flere unges drømmer skal
få hjelp til å bli virkeliggjort. Det er klart for flere år med Drømmestipendet – ny
avtale er signert mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd.
> Les mer på drommestipendet.no

Her er samtlige 100 mottakere av Drømmestipendet 2020

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/enda-flere-drommer-skal-bli-virkelig/


HAMAR: Her er samtlige 100 mottakere av Drømmestipendet 2020 på ett brett.
Etter utdelinger landet rundt siden mai kan du nå på drommestipendet.no se
hvem alle de dyktige, talentfulle, ambisiøse ungdommene er.
> Les mer på drommestipendet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

Nordeas innovasjonsstipend: – Start gjerne
innovasjonsarbeidet med å spørre kulturskoleelevene
OSLO: Innovasjon starter alltid ved å avdekke et behov hos brukere/kunder. Spør elevene og
talentene om hva de ønsker seg. Spør innbyggerne i kommunen hva de savner, og slipp inn
unge krefter i prosessen. Det er rådet fra Håvard Lindtvedt i Nordea, som er jurymedlem for
Nordeas innovasjonsstipend 2020, til kulturskoler som vurderer å starte innovasjonsarbeid
og søke stipendet på 100 000 kroner. > Les mer på kulturskolebanken.no

> Nordeas innovasjonsstipend: Nå kan det søkes

«Kulturskolen skal fortsatt
være hjemlet i
opplæringsloven»
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
levert høringsinnspill til «NOU 2019:23 Ny
opplæringslov». Anbefalingen fra
kulturskolerådet er klar når det gjelder
hvor kulturskolen skal være hjemlet: I
opplæringsloven, gjerne med en
forsterkning av dagens lovtekst. > Les mer

Kulturskolerådets nye
rådgivere i Midt-Norge
TRONDHEIM/ÅLESUND: Norsk
kulturskoleråd skifter mannskap i
kulturskolelandets midtre deler. Både i
Møre og Romsdal og Trøndelag er det nå
ansatt nye rådgivere. Hege Ivangen-
Hagedal og Ingolf Dragset er klare til
kulturskolerådsinnsats. > Les mer

14 kommuner klare for
nettkurset KulVFL
TRONDHEIM: Fjorten kommuner og

https://drommestipendet.no/nyheter/mottakere-av-drommestipendet-2020/
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/start-gjerne-med-a-sporre
http://www.kulturskolebanken.no/nordea-prosjektet-kul-tur/nordeas-innovasjonsstipend
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/kulturskolen-hjemles-i-opplaeringsloven
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/nye-radgivere-i-midt-norge


kulturskoler fra sju fylker er klare for
deltakelse på nettkurset KulVFL
(forkortelse for KulturskoleVFL). Vurdering
for læring er et satsingsområde for Norsk
kulturskoleråd. > Les mer

Datoen snart klar for
Musikkpedagogdagen 2021
OSLO: Musikkpedagogdagen 2021 skal
arrangeres like over nyttår. Dette blir, som
før, en fagdag for musikkpedagoger.
Arrangementsdatoen er nesten klar, den
blir 7. eller 8. januar – og datoen
bestemmes på et møte i dag, 25. juni.
> Les mer
Merk: Saken på kulturskoleradet.no
oppdateres når datoen er klar

> Sjekk ut nettsida Ledelse i kulturskolen

Talent møter mentor: Utstillingslykke for Ingvar
VÅGÅMO: Ingvar Wik Høgås (19) fra Trondheim er plukket ut til å delta på Talent møter
mentor med Kjell Erik Killi Olsen kommende høst. Men allerede sist helg fikk Ingvar verdifull
hjelp fra den kjente kunstneren. > Les mer på kulturskolebanken.no

Webinar om planlegging av
nytt skoleår – se opptak
TRONDHEIM: Fredag 19. juni arrangerte
Norsk kulturskoleråd webinar med
utgangspunkt i de utfordringene
kulturskolen har i tida vi er inne i – også
med tanke på planlegging av nytt skoleår.
Du kan se webinaret i opptak.
> Les mer

> Mange sommersanger på Kor Arti' digital

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/14-kommuner-klare-for-nettkurset-kulvfl
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/datoen-for-musikkpedagogdagen-2021
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledelse-i-kulturskolen
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-moter-mentor-utstillingslykke-for-ingvar
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/webinar-etter-annerledesvaren
https://www.korarti.no/nyheter/mange-sommerlater-pa-kor-arti


Ledelse av prosesser:
Forlenget påmeldingsfrist i
Vestland og TrøndelagBERGEN: 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

Påmeldingsportalen for
UMM 2020–2021 er åpen
TRONDHEIM: Også høsten 2020 blir det ti
regionale mesterskap i UMM.
Påmeldingsportalen har åpnet, og
påmelding er mulig til og med 1. oktober
2020. I år er det mulig å være med som
utøver i flere av mesterskapene uten å
konkurrere. Da deltar en i konsertklassen.
> Les mer på umm.no

> Gode rabatter på hele Ut på golvet-katalogen

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: Sommerhilsen fra Bremanger kulturskule
SVELGEN: Lærere og ledere ved Bremanger kulturskule
spiller sommeren inn, med sin versjon av The Band-
klassikeren "The Weight". Nå tar Kulturtrøkk en
utgivelsespause i sommer – neste utgave kommer 20. august.
> 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

https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/mai/lap-forlenget-pameldingsfrist
http://umm.no/arkiv/pameldinga-i-gang-for-umm-2020-2021/
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/januar/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell
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/AHQZsa6tPQI
https://youtu.be/AHQZsa6tPQI
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


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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