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Fremtidens kulturskole: Prosjektrapport
foreligger – med anbefalinger for videre
arbeid
 
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd har i to år samarbeidet om
prosjektet Fremtidens kulturskole – en felles satsing på
kulturskoleområdet. Nå oppsummeres prosjektarbeidet så langt i en
rapport – der det også pekes på hva som videre bør gjøres. Neste steg
i prosjektet er igangsetting av utviklingsprosjekt i kommunene. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ny nettside: Fremtidens kulturskole

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/fremtidens-kulturskole-prosjektrapport
https://www.kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/fremtidens-kulturskole
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/


Får 11,8 mill. kr i støtte til
musikkundervisningsforskning
 
TØNSBERG: I samarbeid med Nord universitet, kulturskoler og flere
forskningsmiljø, har Norsk kulturskoleråd formet et prosjekt – OutMus – som skal se
på effektene av musikkundervisning og kultur- og grunnskolesamarbeid. Nå har
forskningsprosjektet fått solid økonomisk støtte fra Forskningsrådet, som blar opp
11,8 millioner kroner, noe som innebærer en fullfinansiering av prosjektet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

4,8 mill. kr til å utvikle veiledning for
musikkstudenter
 
OSLO: Nord universitet er tildelt 4,8 mill. kr fra regjeringa, for å
utvikle veiledning for musikkstudenter som er i praksis. Multimodal
veiledning i musikklærerutdanning heter prosjektet, som Norsk
kulturskoleråd vil være delaktig i. Kulturskolerådets FoU-leder,
Anders Rønningen, vil være med i prosjektets advisory group. –
Dette er svært relevant for kulturskolesektoren. Mye av det som
skjer med disse studentene og det de vil utvikle verktøy for, er
veiledning i (kulturskole)praksis for musikklærerstudenter, sier
Rønningen.
 

> Les mer om tildelinga på regjeringen.no

802 søkere til Drømmestipendet – ny
nominasjonsrekord ventes
 
TRONDHEIM: 802 ungdommer har søkt om Drømmestipendet 2021, og alt tyder på
at det fører til at det settes en knallsterk ny rekord når det gjelder antallet
nominasjoner. Begeistringa er meget stor hos Norsk kulturskoleråd og Norsk
Tipping, som i vår skal dele ut 50 drømmestipend à 30 000 kroner til kunst- og
kulturutøvende ungdom i alderen 18–25 år.
 

> Les mer på drommestipendet.no

... og her er laget som
velger ut årets
drømmestipendmottakere
 
TRONDHEIM: Drømmestipendjuryen
2021 er klar til innsats. Juryleder Frida
Ånnevik har med seg 19 medarbeidere i
juryen som skal velge ut de 50 som skal
få 30 000 kr hver i stipend.
 

> Les mer på drommestipendet.no
 

> Veileder om smittevern for kulturskolen

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/desember/stotte-til-musikkundervisningsforskning
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringa-deler-ut-20-millionar-kroner-til-betre-praksis-i-lararutdanningane/id2814772/?fbclid=IwAR2P_ZmUNlnHBDdnGUTQohpq--CVb6KMK8zitNuckl0ByTU4eY9_7yAQlVo
https://drommestipendet.no/nyheter/802-sokere-drommestipendet-2021/
https://drommestipendet.no/nyheter/drommestipendjuryen-2021/
https://www.kulturskoleradet.no/smittevernveileder-kulturskole


Ny avtale med TONO – til
kulturskolenes beste
 
TRONDHEIM: Igjen har Norsk
kulturskoleråd og TONO blitt enige om
en avtale som gjør konsertarrangement
både enklere og billigere for de aller
fleste kommunale kulturskolene i
Norge. Den nye avtalen gjelder til og
med 2023.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
 

Nytt produkt: «Drodlinger – kulturskolens skissebok»
TRONDHEIM: Til skolestart høsten
2021 kommer «Drodlinger –
kulturskolens skissebok». Et helt
nytt konsept, men med element
kjent fra Kulturskolekalenderen,
som Norsk kulturskoleråd har laget
siden 2002 – i samarbeid med både
elever og lærere i kulturskolene.
Også «drodlingsboka» behøver
gode bidrag fra landets
kulturskoleelever.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Kulturskolekalenderen 2021 kan
bestilles 
 
TRONDHEIM: Hva med en "kunstutstilling» med
nyttefunksjon på egen vegg eller som gave til andre?
Kulturskolekalenderen 2021 kan bestilles. Dette er
den siste kalenderen av sitt slag. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Midtveis-webinar i KulVFL
 
TRONDHEIM: Kommende uke
arrangeres midtveis-webinar for de 13
deltakerkommunene i KulVFL-piloten.
Intensjonen er å gjøre opp en
midtveisstatus samt dele erfaringer.
Norsk kulturskoleråd og Høgskolen i
Innlandet er ansvarlig for både
nettkurs og webinar.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt
Unge fototalent kan få
mentorhjelp av Robin Bøe –
søknadsfrist: 15. januar
 
OSLO: I februar 2021 vil et utvalg
ungdom med interesse for foto og film få
et unikt tilbud, muliggjort av et
samarbeid mellom Nordea og Norsk
kulturskoleråd: De vil få mentorhjelp av
fotografen og filmskaperen Robin Bøe.
Ungdom i alderen 15–18 år fra hele landet
kan søke om plass i Talent møter mentor.
Merk: Søknadsfristen er nær, den er
fredag 15. januar 2021.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

Kor Arti': 20 potpurrier å
velge blant – med mange
ulike tema
 
TRONDHEIM: Potpurriene i Kor Arti'
digital er populære. Det fins 20
potpurrier å velge blant – med i alt
182 sanger. Det fins potpurrier med
ulike tema og potpurrier som hyller
ulike artister. De fleste inneholder
norske tekster.
 

> Les mer på korarti.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/ny-avtale-med-tono
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/drodlinger-kulturskolens-skissebok
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/november/kulturskolekalenderen-2021-kan-bestilles
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/midtveiswebinar-kulvfl
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-moter-mentor-robin-boe
https://vimeo.com/490627339
https://www.korarti.no/nyheter/pop-med-potpurrier


> Kulturskolerådet og Norges Musikkorps Forbund i årlig
møte

NMF tilbyr gratis
lavterskel-musikkseminar
 
SKIEN: Norges Musikkorps Forbund
(NMF) har bygget tiltaket
FeriePULSE/HelgePULSE, som er et
gratis lavterskel-musikkseminar for
barn og ungdom i grunnskolealder,
med og uten tilknytning til korps – og
kulturskole.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

 

 

Inviterer kulturskoler til
nettmøter og tilbyr
dirigentstartpakker
 
OSLO: Satsingen Dirigentløftet er
initiert av Sparebankstiftelsen og
Talent Norge, og har som mål å gjøre
Norge til en dirigentnasjon.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Digital utstilling – og
prosessen fram dit
 
SANDEFJORD: Ved Sandefjord
kulturskole har visuell kunst-elever
laget en digital utstilling som du kan
titte på her. Samtidig dokumenterer
filmen prosessen fram mot utstilling.
I filmen kan du se arbeider fra i alt
seks elevgrupper.

 

Se filmen på YouTube

Anbefal andre å abonnere på
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.

Kulturskolerelaterte produkt finner du på
kulturskoleradet.no
 
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen  -  idébøker  -  Kor Arti'-materiell  -

Ut på golvet-materiell  -  KulArr-heftet  -  Kulturskolekalenderen.

 

Nettsted som Norsk kulturskoleråd tilbyr:
kulturskoleradet.no / drommestipendet.no / korarti.no /

kulturskolebanken.no / umm.no

Her kan du melde deg av nyhetsbrevet

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.
 

> Les personvernerklæring og brukervilkår

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2020/desember/kulturskoleradet-nmf-mote
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