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Lederkonferansen 2021: Brenna, Falkum
og Krokan topper plakaten – Påmelding
mulig
 
OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna,
Eivind Falkum og Arne Krokan er hovedforedragsholdere. Vi snakker om
Lederkonferansen 2021, som arrangeres som nettkonferanse 8.–9. april
2021. Programmet er klart og påmelding er mulig. Arrangementet har
egen nettside med alt du behøver av informasjon.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Doktorgradsarbeid ved kulturskolene i Kristiansand og
Trondheim
 
KRISTIANSAND/TRONDHEIM: Knuden – Kristiansand kulturskole og Trondheim
kommunale kulturskole har begge fått sine første ph.d.-stipendiater – muliggjort
gjennom ordningen Offentlig sektor-ph.d., som Norges forskningsråd står bak.
Cecilie Halvorsen og Ingrid Fostad går nå i gang med doktorgradsprosjekt med
relevans for kulturskolene de er ansatt ved.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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/februar/lederkonferansen-2021-pamelding-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/doktorgradsarbeid-ved-kulturskoler
https://tv.nrk.no/se?v=DKTR98021221&t=321s
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/


Kulturbarn 0-8: Lansering
av sluttrapport
 
OSLO: Prosjektet Kulturbarn 0-8, som
Norsk kulturskoleråd har vært
medansvarlig for, er ved veis ende.
Onsdag 24. mars lanseres en
sluttrapport. Det skjer på nett, via en
livestrømming som alle interesserte
kan følge.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

UMM-semifinale: Se deltakerne på nett 12.–14. mars
 
OSLO: I mars arrangeres den nasjonale semifinalen i Ungdommens
musikkmesterskap 2020–2021. Alt foregår på nett, og helga 12.–14. mars blir det
mulig å se semifinaledeltakernes innsendte videoopptak på umm.no.
 

> Les mer på umm.no

> Ny rapport om kulturskolen og PPU

Nordeas innovasjonsstipend 2021 kan nå søkes:           
                – Kulturskolene kan være viktige
utviklingsaktører
 
OSLO: Innovasjon handler om fornyelse og forandring. Som for alle andre
offentlige og kommunale virksomheter gjelder forventningene om endringsvilje
og -dyktighet også for kulturskolen. Og kulturskolene skulle ha de beste
forutsetninger til å være viktige utviklingsaktører i kommunene.

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/kulturbarn-sluttrapport
http://umm.no/arkiv/umm-se-deltakerne-pa-nett/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/fremtidens-kulturskole-verksted-pilotprosjekt
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/rapport-kulturskolen-ppu


Det sier Morten Christiansen (bildet),
direktør i Norsk kulturskoleråd og
jurymedlem for Nordeas
innovasjonsstipend 2021.
 
Christiansen deltok også i fjorårets jury og
har tips om hva en vinnersøknad gjerne
kan inneholde.
 
Nordeas innovasjonsstipend er en del av
Nordea-prosjektet KUL-TUR, som Nordea
og Norsk kulturskoleråd samarbeider om.
 
Stipendet ble utdelt for første gang i 2020,
til Tynset kulturskole.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

Inviterer til temamøte om
innovasjon i kulturskolen
 
OSLO: KS og Norsk kulturskoleråd
inviterer til temamøte om innovasjon i
kulturskolen. «Innovasjon i
kulturskolen: Trendy tiltak eller dyd av
nødvendighet?» er tema og Torild
Oddane er innleder på møtet 3. mars.
Hun er førsteamanuensis i
organisasjon og ledelse ved
Handelshøyskolen i Trondheim, NTNU.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Verksted for potensielle
søkere av Nordeas
innovasjonsstipend
 
OSLO: For å lykkes med å levere
vinnersøknaden til Nordeas
innovasjonsstipend 2021 og innkassere
100 000 stipendkroner, er det smart å
investere litt ekstra innsats i
søknadsskrivingen. 25. mars tilbys et
eget verksted for kulturskoler som
vurderer å søke stipendet.
 

> Les mer på
kulturskolebanken.no

 

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

 

Utlyser
stimuleringsmidler til
FeriePULSE
OSLO: I samarbeid med Norsk
kulturskoleråd lyser Norges
Musikkorps Forbund (NMF) ut
stimuleringsmidler for at kulturskoler i
samarbeid med korps kan tilby
musikkseminaret FeriePULSE i sine
lokalmiljø.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Inviterer kommunene
med i pilotprosjektet om
kulturskolen som
kommunal
utviklingsaktør
 
OSLO: KS og Norsk
kulturskoleråd inviterer landets
kommuner til å delta i et
pilotprosjekt om kulturskolen
som utviklingsaktør i
kommune. Målet er å bidra til at
kommunen og kulturskolen
etablerer tankesett og
arbeidsformer som kan styrke
kulturskolens rolle og funksjon i
fremtidens kommune.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Fremtidens kulturskole: Verksted for pilotprosjekt-
interesserte

Drømmestipendet 2021: I dag blir de 50 stipendvinnere
klare
 
TRONDHEIM: Fagjuryene har sagt sitt og i dag sier drømjuryen sitt, Om noen timer
er det klart hvilke 50 ungdommer som får Drømmestipendet 2021, og dermed 30
000 kroner hver fra potten på 1,5 millioner kroner. Hvem de er, avsløres ikke før
senere i vår. 660 unge kulturutøvere ble nominert til Drømmestipendet 2021. Aldri
har flere vært nominert til Drømmestipendet. På nettstedet drommestipendet.no
kan du lese om hvem de er samt se og høre hva de gjør, kan og drømmer om som
kulturutøvere. 
 

> Les mer på drommestipendet.no

Nytt produkt: «Drodlinger – kulturskolens skissebok»
TRONDHEIM: Før skolestart i høst
kommer «Drodlinger – kulturskolens
skissebok». Et nytt konsept med
element kjent for mange fra
Kulturskolekalenderen, som mange
kulturskoleelever bidro til å lage. Også
til «drodlingsboka» behøves bidrag fra
kulturskoleelever – og deres lærere.
Nå går det ut en invitasjon til
kulturskolene.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/prosjekt-kulturskolen-utviklingsaktor
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https://drommestipendet.no/nyheter/2021-660-nominerte/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/drodlinger-kulturskolens-skissebok


> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimt: 2KUL i Vadsø
 
VADSØ: NRK Nordnytt har laget
en nyhetsreportasje om
prosjektet 2KUL i Vadsø – et
samarbeid mellom kulturskole
og grunnskole.
 
– Kulturskole henger sammen med
barnehage, skole og SFO. Vadsøs
prosjekt er et strålende eksempel
på dette, sier rådgiver Kjellaug
Kornstad i Norsk kulturskoleråd i
reportasjen.

> Se filmen på tv.nrk.no

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.

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.

 

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

Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av
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