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

Helga Pedersen
innstilt som ny
styreleder for
Norsk
kulturskoleråd
TRONDHEIM: Helga Pedersen
kan bli Norsk kulturskoleråds
neste styreleder.
Kulturskolerådets valgkomité
har innstilt den erfarne
politikeren til
styreledervervet.

Går landstingets flertall for
Pedersen, overtar hun
styrelederoppgaven fra Nils R.
Sandal, som har innehatt vervet i
åtte år. Terje Lindberg fra Viken er
innstilt som nestleder i det nye
styret.
> Les mer

Norsk kulturskoleråd
kan få ny politisk
organisering
TRONDHEIM: Ny politisk
organisering, større stillinger
tilknytta fylkesavdelingene samt ny
medlemskontingentordning. Det
kan bli virkeligheten når Norsk
kulturskoleråds landsting har sagt
sitt torsdag 22. oktober.

I så fall vil den nye styrelederen lede et
hovedstyre, og ikke et sentralstyre.
Også organisasjonens landsstyre vil da
ha avholdt sitt siste møte. > Les mer

Sakskart for Norsk
kulturskoleråds
landsting 2020 utsendt
og utlagt
TRONDHEIM: Sakskartet for Norsk
kulturskoleråds landsting 2020 er
utsendt samt utlagt på
kulturskoleradet.no. Årets
landsting arrangeres som nettmøte
22.–23. oktober. Møtet strømmes
på YouTube.
> Her finner du sakskartet

> Sjekk ut nettsida Ledelse i kulturskolen

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/oktober/helga-pedersen-kan-bli-styreleder-kulturskolerad
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/kulturskolerad-ny-politisk-organisering
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget#landstinget2020
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/ledelse-i-kulturskolen


Frida Ånnevik juryleder for Drømmestipendet 2021
OSLO: En av grunnene til at jeg gjerne vil være juryleder for
Drømmestipendet, er at jeg vet hvor stor forskjell et stipend kan utgjøre for
unge kulturutøvere som kanskje er ferdig med utdanningen, men likevel er
usikre på veien framover. Den største formen for anerkjennelse, er det å bli
sett. Det pumper opp selvtilliten, gir næring til drømmen og motiverer en til å
intensivere arbeidet. Det sier Frida Ånnevik (bildet), juryleder for
Drømmestipendet 2021. I dag åpner søknadsportalen. Foto: Monica
Strømdahl > Les mer på drommestipendet.no

Søknadsportalen åpen
for «nye»
Drømmestipendet
TRONDHEIM: Fram til 8. januar
2021 er det mulig å
Drømmestipendet 2021. Er du i
alderen 18–25 år neste år og holder
på med kunst og kultur – alene eller
sammen med andre: Da kan du
søke og gi deg selv sjansen til å få
30 000 kroner samt mye
anerkjennelse og synliggjøring. >
Les mer

https://drommestipendet.no/nyheter/frida-annevik-juryleder-2021/
https://drommestipendet.no/nyheter/sokeportalen-apen/


> Ledige stillinger i kulturskolen – se
oversikt

Påmeldingsportalen for UMM 2020–2021 stenger
ved midnatt
TRONDHEIM: Også
denne høsten blir det
ti regionale
mesterskap i UMM.
Påmeldingsfristen er
bare timer unna,
påmeldingsportalen
stenger 1, oktober. 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

UMM-
påmelding:
Egen kvalik for
aldersgruppa
19–25 år
> Les mer på umm.no

UMM en arena
også for dem
som ikke vil
konkurrere
> Les mer på umm.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

Skandinavisk webinar
om kulturskolen som
inkluderende kraft
TRONDHEIM: Kulturskolen som
inkluderende kraft i lokalsamfunnet
er tema når Norsk kulturskoleråd
20. oktober er vertskap for et
webinar for et skandinavisk
publikum. Kulturskolerådet står
sammen med sine skandinaviske
søsterorganisasjoner bak
utviklingsprosjektet med samme
navn som webinartemaet. > Les
mer

Kor Arti' for
Verdensdagen for
psykisk helse
TRONDHEIM: Verdensdagen for
psykisk helse 2020 arrangeres 10.
oktober, og Norsk kulturskoleråd
støtter opp om dagen. Det er
dokumentert at sang har positiv
innvirkning på psykisk helse, og i
læringsressursen Kor Arti' digital
fins mange sanger som egner seg
godt i forbindelse med både
arrangement og undervisning
knytta til Verdensdagen.
> Les mer på korarti.no

http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://umm.no/arkiv/pameldinga-i-gang-for-umm-2020-2021/
http://umm.no/arkiv/umm-pamelding-egen-kvalik-for-aldersgruppa-1925-ar/
http://umm.no/arkiv/umm-konsertklasse/
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/webinar-kulturskolen-inkluderende-kraft
https://www.korarti.no/nyheter/sanger-som-passer-for-verdensdagen-for-psykisk-helse


Nettmøte om
Fremtidens kulturskole
– kulturskole hele livet
TRONDHEIM: Prosjektet
«Fremtidens kulturskole» – som KS
og Norsk kulturskoleråd
samarbeider om – har pågått i ett
års tid. Nå inviteres det til
nettmøtet Fremtidens kulturskole –
kulturskole for livet. Nettmøtet
arrangeres 6. oktober, kl. 9.00–
11.30, på nettjenesten Zoom. > Les
mer

Nettmøte om
kulturskolen og
fagfornyelsen: Se
opptak
OSLO: Alle læreplaner for fag i
grunnskole og videregående
opplæring fornyes. Hva kan dette
bety for kulturskolen? 22.
september arrangerte Norsk
kulturskoleråd og KS nettmøte om
temaet kulturskolen og
fagfornyelsen. Opptak av møtet er
tilgjengelig. > Les mer

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

Avslutningsproduksjoner
med fokus på visuell
kunst
STAVANGER: Nordea-prosjektet KUL-
TUR Rogaland er fortsatt ikke
halvveis, men Norsk kulturskoleråd
og Nordea har allerede tenkt mye på
avslutningen høsten 2021. Det
legges opp til at de
deltakerkulturskolene som ønsker
det, kan la faget visuell kunst spille
hovedrollen – eller en av flere roller –
i sine avslutningsproduksjoner. To
verksted med kunstneren Kjell Erik
Killi Olsen tilbys som «hjelp på
veien».
> Les mer på kulturskolebanken.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/webinar-kulturskole-hele-livet
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/nettmote-kulturskolen-fagfornyelsen-opptak
https://www.korarti.no/nyheter/16-nye-kor-arti-sanger-klare-til-skolestart
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/avslutningsproduksjoner-med-fokus-pa-visuell-kunst


Kulturskolerådet
utlyser
forskningsoppdrag om
bruk av digitale verktøy
TØNSBERG: Koronapandemien har
endret kulturskolehverdagen for
både elever, lærere og ledere. Nå
utlyser Norsk kulturskolerådet et
forskningsoppdrag – for å skaffe
kunnskap om kulturskolenes
erfaringer og læringsutbytte med
bruk av digitale medier under
koronapandemien. Søknadsfristen
er 1. oktober 2020.
> Se utlysningen - les mer

Endret og utvidet
kulturskolestatistikk
OSLO: Da er Utdanningsdirektoratet
klar med en ny versjon av skjemaet
for innhenting av informasjon om
kulturskolene. Norsk
kulturskoleråd, som har bistått
direktoratet i arbeidet, ser dette
som en kvalitetsheving og en viktig
utvidelse når det gjelder
kulturskolestatistikken i
Grunnskolens Informasjonssystem.
> Dette er endringene - les mer

> Regional samhandling til beste for unge
musikere

Koordinert kommunalt
kulturarbeid: Nå
spørres ungdommen
om hva de synes
mangler
SUNNDALSØRA: Tore Pedersen
(bildet) gjorde suksess i TV 2-
konkurransen Idol. Han takker både
kulturskolen, UKM og
ungdomsklubben i Sunndal for at
han har lyktes så bra som artist. Nå
håper Tore, sammen med Norsk
kulturskoleråd, UKM og Ungdom og
Fritid, at ungdommer i fem utvalgte
kommuner skal fortelle dem hva
mer de ønsker seg av kulturtilbud i
egen kommune. Tore håper derfor
ungdom i Arendal, Kongsberg,
Melhus, Sola og Sunndal vil svare
på ti kjappe, men viktige spørsmål.
> Se Tores appell på YouTube
> Les mer på kulturskoleradet.no

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

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/forskningsoppdrag-digitale-verktoy-pandemi
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/kulturskolestatistikk-dette-er-endringene
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/regional-samhandling-til-beste-for-unge-musikere
https://youtu.be/MAz7OzeQxlQ
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/na-sporres-ungdommen
https://youtu.be/MAz7OzeQxlQ


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

Ledelse av prosesser: Oppstart av LAP 1 i Vestland
i
utsatt til januar 2021 – LAP 2-tilbud for hele landet i
2022–23
BERGEN: Studietilbudet Ledelse av
prosesser 1 vil bli tilbudt til dagens
og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler i Vestland.
Men både påmeldingsfrist og
studiestart er utsatt, til
henholdsvis 18. desember 2020 og
12. januar 2021.
> Les mer

TRONDHEIM: Studietilbudet Ledelse
av prosesser har siden 2016 blitt
tilbudt stadig flere av dagens og
mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Nå
planlegges et nasjonalt
"oppsamlingsheat" for Ledelse av
prosesser 2 i skoleåret 2022–2023.
> Les mer

> Stikk innom kulturskolerådets
fylkesavdelinger

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/nyheter/2020/september/forlenget-pameldingsfrist-vestland
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/ledelse-av-prosesser-lap-2-for-hele-landet-i-2022-2023
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
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/


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: Digital konsert ved Øygarden
kulturskule
RONG: Digitale konserter har det blitt mange av
ved landets kulturskoler siden mars 2020. Og
mange av dem deles i mange kanaler og når ut til
mange. Her får du et utdrag fra Øygarden
kulturskules sommerkonsert.
> 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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