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Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk
kulturskoleråd

Ledelse i kulturskolen: Webinar 22.
september om kulturskolen og
fagfornyelsen
OSLO: Alle læreplaner for fag i grunnskole og videregående
opplæring fornyes. De nye læreplanene gjelder fra august i år.
Overordnet del av læreplanverket er også ny. Hva kan dette bety
for kulturskolen? 22. september arrangerer Norsk kulturskoleråd
webinar om temaet kulturskolen og fagfornyelsen. Påmelding er
nå mulig. > Les mer

Premiere for film om nye Drømmestipendet – fire
uker til Drømmestipendet 2021 kan søkes
HAMAR: I dag er det premiere for en animert presentasjon av «nye»
Drømmestipendet. Den 17 år gamle suksesshistorien fortsetter – ny avtale er
inngått mellom Norsk Tipping og Norsk kulturskoleråd – men i 2021 er det
blant annet høyere stipendbeløp og ny aldersgruppe som gjelder. Og allerede
1. oktober i år åpner søkesesongen
> Se film og les mer på drommestipendet.no

> 16 nye Kor Arti'-sanger i høst – sjekk
korarti.no

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/september/webinar-kulturskolen-fagfornyelsen
https://drommestipendet.no/nyheter/animasjonsfilm-om-drommestipendet/
https://www.korarti.no/nyheter


Nordeas innovasjonsstipend: I dag må søknaden
leveres
OSLO: Søknader er levert, men ennå kan det kommer flere innen
søknadsfristen går ut ved midnatt i kveld, 3. september. Vi skriver om
Nordeas innovasjonsstipend på 100 000 kroner, som landets kommunale
kulturskoler kan søke. Stipendordningen er en del av Nordea-prosjektet KUL-
TUR som Norsk kulturskoleråd og Nordea samarbeider om.
> Se hvem som har søkt og les mer på kulturskolebanken.no

> Nordeas innovasjonsstipend: Her kan det
søkes

Nettkurset KulVFL i
gang – med nærmere
250 deltakere fra 14
kommuner
TRONDHEIM: Fjorten kommuner og
kulturskoler fra sju fylker er med i
nettkurset KulVFL (KulturskoleVFL).
Etter åpning av første modul, får
arrangørene gode
tilbakemeldinger. > Les mer

Udir synliggjør
kulturskolen som del av
utdanningsløpet
OSLO: På oppdrag fra
Kunnskapsdepartementet – og med
assistanse fra Norsk kulturskoleråd
– synliggjør nå
Utdanningsdirektoratet
kulturskolen. På nettstedet udir.no
finner du nå innhold om
kulturskolen – også informasjon på
flere språk – under menypunktet
Utdanningsløpet. > Les mer

http://www.kulturskolebanken.no/nordea-prosjektet-kul-tur/nordeas-innovasjonsstipend
http://www.kulturskolebanken.no/nordea-prosjektet-kul-tur/nordeas-innovasjonsstipend
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/kulvfl-i-gang
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/udir-synliggjor-kulturskolen


Fem mill. kr til
inkludering av flere
unge i kulturlivet –
kulturskolen kan være
samarbeidspartner
OSLO: En ny, statlig
tilskuddsordning skal sikre at flere
barn og unge får muligheten til å
delta i organiserte kulturaktiviteter
sammen med jevnaldrende.
Kulturskoler kan være
samarbeidspartnere for aktører i
det frivillige kulturlivet som søker
om midler fra den nye ordningen. >
Les mer

Norsk kulturskoleråds
landsting arrangeres
som nettmøte

TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråds
landsting 2020 skal arrangeres som
nettmøte. Det har kulturskoleråds
sentralstyre bestemt, og årsaken til
endringen er koronapandemien.
Tidspunktet er uendra, landstinget
finner sted 22.–23. oktober. > Les
mer

> Ledige stillinger i kulturskolen – se
oversikt

Talenter innen klassisk
musikk kan få
mentorhjelp av
Catharina Chen
TRONDHEIM: Høsten 2020 vil et
utvalg unge musikere som spiller
strykeinstrument få et unikt tilbud,
muliggjort av et samarbeid mellom
Nordea og Norsk kulturskoleråd: De
vil få mentorhjelp av den kjente
fiolinisten Catharina Chen. Ungdom
i alderen 15-19 år fra hele landet
kan nå søke om plass i Talent
møter mentor.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Kunstbidrag ønskes og behøves til
Kulturskolekalenderen 2021 – og deretter venter en
overraskelse ...

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/august/5-mill-kr-til-inkludering
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/august/landsting-nettmote
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/august/mentorhjelp-av-catharina-chen


TRONDHEIM: Juryen for
Kulturskolekalenderen 2021 håper
på mange gode bidrag fra landets
kulturskoler, og oppfordrer
kulturskolelærere om å kartlegge
og dokumentere elevarbeider som
kan være aktuelle bidrag i den
populære kalenderen. Dette blir
den siste kalenderen av sitt slag,
men i januar 2021 lanseres en
nyhet om noe som skal bli en
fornyelse og utvidelse av
"kalenderkonseptet". > Les mer

> Veileder om smittevern for kulturskolen

Ledelse av prosesser:
Forlenget
påmeldingsfrist i
Trøndelag
BERGEN: Til høsten tilbys
studietilbudet Ledelse av prosesser
til dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler
i Trøndelag. På grunn av
koronapandemien er
påmeldingsfristen forlenget til 25.
september. > Les mer

Påmeldingsportalen for
UMM 2020–2021 er
åpen
TRONDHEIM: Også høsten 2020 blir
det ti regionale mesterskap i UMM.
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

Nå kan
kulturskoleelever spille
med profilert orkester
TRONDHEIM: Kammerorkesteret
Trondheimsolistene har spilt inn
orkesterpartier av klassisk musikk
signert blant annet Bach, Grieg og
Vivaldi og lagt dette ut på
nettstedet sitt. Der kan
kulturskoleelever og alle andre som
vil, laste ned lydfiler og noter og
deretter spille solistrollen. Det kan
gi både nyttig lærdom og den kule
følelsen av å spille sammen med
det profilerte orkesteret.
> Les mer på
trondheimsolistene.no

> Datoen klar for Musikkpedagogdagen
2021

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

385 sanger
på Kor Arti's
nettsted
Hele 385
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.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/august/kunstbidrag-kulturskolekalenderen-2021
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/lap-forlenget-frist-trondelag
http://umm.no/arkiv/pameldinga-i-gang-for-umm-2020-2021/
https://trondheimsolistene.no/spill-med-trondheimsolistene
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/juni/datoen-for-musikkpedagogdagen-2021
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: Gresk gitarmuskk på Åndalsnes
ÅNDALSNES; George May og Daniel Aak Bjorli
framfører en gitarduett i dette KulturTrøkk-
filmglimtet. May er gitarlærer ved Rauma
kulturskole og mener elevene har nytte av å prøve
seg på ulike sjangre. Her framfører de en melodi i
gresk stil, komponert av May. > 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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https://www.musikklokaler.no/
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://youtu.be/qW0bX99SE4M
https://youtu.be/qW0bX99SE4M
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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