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Norsk kulturskoleråds landsting 2020, 22.–23.
oktober

Kulturskole-tv: Styreleder Nils R.
Sandal oppsummerer og ser framover
før Norsk kulturskoleråds landsting
2020
OSLO: Hadde han fått to minutters taletid i Stortinget, ville han
talt om hvilken samfunnsrolle kulturskolen kan ha i et
lokalsamfunn. Han synes Norsk kulturskoleråd har kommet langt i
hans styreledertid, og ser klart hva det framover er viktig at
kulturskolerådet fokuserer. Nils R. Sandal, Norsk kulturskoleråds
styreleder gjennom åtte år, både oppsummerer og ser framover i
Kulturskole-tv. > Les mer – se og hør intervjuet
Mer Kulturskole-tv: Mandag 19. oktober gir Kulturskole-tv deg et tilsvarende intervju
med nestleder Heidi Hesselberg Løken. > Følg med på kulturskoleradet.no

Sentrale
utvalgs-ledere
gir svar
TRONDHEIM: Gunnar
Skaar. Terje Røe.
Torbjørn Larsen.
Ledere for sentrale
utvalg oppretta av
Norsk kulturskoleråd.
Foran
kulturskolerådets
landsting 2020 har vi
bedt utvalgslederne
svare på aktuelle
spørsmål relatert til
utvalgsarbeidet de
har ledet. > Les mer

«Styrket inn i fremtiden – som en
foretrukket samarbeidspartner»
VERDAL: Utviklingen Norsk kulturskoleråd har
hatt den siste fireårsperioden, har vært
avgjørende for etableringen av den tilliten
organisasjonen nyter i ulike sammenhenger (...),
og gjør at jeg kulturskolerådet går styrket inn i
fremtiden. Det skriver Morten Christiansen,
direktør i Norsk kulturskoleråd, i en kommentar i
forkant av Norsk kulturskoleråds landsting 2020.
> Les kommentaren

http://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
http://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
http://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://vimeo.com/465849787/e911cc0f00
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/kulturskole-tv-intervju-sandal
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/tre-utvalgsledere
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/styrket-inn-i-fremtiden


Helga
Pedersen kan
bli styreleder i
Norsk
kulturskoleråd
TRONDHEIM: Helga
Pedersen kan bli den
neste styrelederen i
Norsk kulturskoleråd.
> Les mer

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.
> Les mer

Landsting
som
nettmøte
TRONDHEIM:
Norsk
kulturskoleråds
landsting 2020
arrangeres som
nettmøte. Årsaken
er
koronapandemien.
> Les mer

Direkte til
sakspapirene
> Les
sakspapirene

Norsk kulturskoleråds landsting 2020, 22.–23.
oktober

Budsjetthøring – kan ses på nett-tv: Norsk
kulturskoleråd ber om tre millioner kroner "ekstra"
til kulturskoleutvikling
OSLO: Mandag 19. oktober eller torsdag 22. oktober stiller Norsk
kulturskoleråd på budsjetthøring i Stortingets utdannings- og
forskningskomité. Der skal kulturskolerådet argumentere for hvorfor det
behøves tre millioner kroner mer til kulturskoleutvikling over statsbudsjettet
neste år – enn det som er regjeringas forslag. > Les mer

Fremtidens kulturskole får egen
nettside på kulturskoleradet.no -
lanseres i dag
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd og KS vil bidra til at
framtidas kulturskole blir optimalt god. Derfor
prosjektet Fremtidens kulturskole, og derfor egen
nettside for prosjektet, på kulturskoleradet.no. –
Nettsiden skal blant annet inspirere til handling og
deltakelse, sier Torkel Øien, rådgiver i Norsk
kulturskoleråd og KS. > Les mer

Nærmere 500 deltakere
i UMM 2020–2021
OSLO: Rundt 500 musikere er
påmeldt til Ungdommens
musikkmesterskap 2020–2021. De
yngste (og de fleste) deltar i
høstens regionmesterskap, mens
de eldste forsøker å kvalifisere seg
til det nasjonale mesterskapet via
en egen kvalifiseringsvei. Og noen
skal bare framføre, ikke
konkurrere.
> Les mer på umm.no

> Veileder om smittevern for kulturskolen

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/nyheter/2020/august/landsting-nettmote
https://www.kulturskoleradet.no/om-oss/organisasjonen/landstinget#landstinget2020
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/budsjetthoring-statsbudsjett-2021
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/fremtidens-kulturskole-nettside
http://umm.no/arkiv/500-deltakere-hosten-2020
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole


Nordeas innovasjonsstipend utdeles 20. oktober –
se offentliggjøringen og overrekkelse direkte på
nett
OSLO: Tirsdag 20. oktober kl. 15.00 offentliggjøres det hvilken kulturskole
som tildeles Nordeas innovasjonsstipend 2020 på 100 000 kroner.
Offentliggjøring og prisoverrekkelse foregår på Nordea-huset i Oslo og
strømmes direkte på Facebook. 20 kommunale kulturskoler konkurrerer om å
bli årets stipendmottaker. > Les mer på kulturskolebanken.no

Nordea-prosjektet KUL-
TUR gagner i Eigersund
EGERSUND: Nordeaprosjektet KUL-
TUR er til stor inspirasjon for oss på
Eigersund kulturskole. Det forteller
Jenny Storm Nielsen, skolens
prosjektleder i Nordea-prosjektet
KUL-TUR Rogaland. 
> Les mer på kulturskolebanken.no

Disse får Catharina
Chen som mentor i høst
OSLO: Da er klart hvilke unge
strykemusikere som i høst er
utvalgt til å delta i Talent møter
mentor med den kjente fiolinisten
Catharina Chen.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Kunstbidrag ønskes til neste
kulturskolekalender

https://www.facebook.com/events/680908869468883/
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/nordeas-innovasjonsstipend-offentliggjoring-pa-facebook
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/gagner-i-eigersund
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/rebecca-sofija-emma-tmm-chen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/august/kunstbidrag-kulturskolekalenderen-2021


Ingeborg Walther: – Drømmestipendet ble et
karrieredefinerende øyeblikk
OSLO: Ingeborg Walther (20) er sikker: Tildelinga av Drømmestipendet i 2013
ble et vendepunkt som har vært avgjørende for hennes videre satsing som
artist. Sju år senere er hun én av fire gjenværende deltakere i NRK-
konkurransen Stjernekamp, og kjemper om tittelen «Norges ultimate
entertainer». > Les mer på drommestipendet.no

Søknadsportalen åpen
for «nye»
Drømmestipendet
TRONDHEIM: Fram til 8. januar
2021 er det mulig å søke
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 kr samt mye anerkjennelse
og synliggjøring. > Les mer

> Frida Ånnevik juryleder for
Drømmestipendet

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 beregna for et
skandinavisk publikum. > Les mer

Nettmøte om
Fremtidens kulturskole
– se opptak
TRONDHEIM: Prosjektet
«Fremtidens kulturskole» – som KS
og kulturskolerådet samarbeider
om – har pågått i ett års tid. Derfor
inviterte Norsk kulturskoleråd og
KS til nettmøtet Fremtidens
kulturskole – kulturskole for livet.
Nå kan du se et opptak av møtet. >
Les mer

https://drommestipendet.no/nyheter/ingeborg-walther/
https://drommestipendet.no/nyheter/sokeportalen-apen/
https://drommestipendet.no/nyheter/frida-annevik-juryleder-2021/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/september/webinar-kulturskolen-inkluderende-kraft
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/oktober/nettmote-fremtidens-kulturskole-opptak


Fordypning tema på
digital
Musikkpedagogdagen
2021
OSLO: Torsdag 7. januar 2021 blir
det arrangert en ny utgave av
Musikkpedagogdagen. Denne
gangen som en digital fagdag der
temaet er fordypning, og naturlig
nok med et pedagogisk fokus. Det
jobbes med konkrete navn, og en
håper å kunne lansere programmet
innen kort tid. Norsk
kulturskoleråd, Norges
musikkhøgskole og Ung Musikk
samarbeider om å arrangere
Musikkpedagogdagen 2021.
> Les mer på nmh.no

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

Sang "skreddersydd"
for årets tv–aksjon
TRONDHEIM: Tv-aksjonen NRK 2020
går til WWFs arbeid for å bekjempe
plast i havet. I læringsressursen
Kor Arti’ digital fins mange sanger
egnet til undervisning knytta til
årets tv-aksjon.

Den store aksjonsdagen er søndag 18.
oktober, men pga. koronapandemien
skjer selve innsamlinga i år digitalt.
> Les mer på korarti.no

Ledelse av prosesser-studier:
LAP 1-oppstart i Vestland i januar 2021
LAP 2-tilbud for hele landet i 2022–2023
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

> Ledige stillinger i kulturskolen – se
oversikt

https://nmh.no/studier/kurs/musikkpedagogdagen
https://www.korarti.no/nyheter/16-nye-kor-arti-sanger-klare-til-skolestart
https://www.korarti.no/nyheter/sanger-til-arets-tv-aksjon
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
http://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


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

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: Vegard fra kulturskole til Stjernekamp-
suksess
OSLO: Vegard Bjørsmo fra Karasjok gjør suksess i
NRK-konkurransen Stjernekamp. Han har vært
kulturskoleelev i hjembygda Karasjok og har har
mye godt å si om den skolegangen. Det forteller
han om i et intervju som publiseres på
kulturskoleradet.no fredag 16. oktober. Her synger
han "Gressholmen" i Stjernekamp. Foto:
Skjermdump, NRK 1. > Se 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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