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

– Regjeringa vil mye godt for
kulturskolen, men vil ikke at det skal
koste noe ekstra
 
OSLO: Den første stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur er
framlagt. Et historisk dokument, der kulturskolen vies mye
oppmerksomhet. Hos Norsk kulturskoleråd er en både jublende og litt
skuffa. – Regjeringa vil mye godt for kulturskolen, men det skal ikke
koste noe ekstra, sier Helga Pedersen, styreleder i Norsk
kulturskoleråd – som er interesse- og utviklingsorganisasjon for
kommunene som kulturskoleeiere. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nasjonalt fagseminar om barne- og
ungdomskulturmeldinga
OSLO: Stortingsmelding om barne-
og ungdomskultur er lansert – med
eget kapittel om kulturskolen. I
mai/juni skal meldinga behandles i
Stortinget. I forkant av dette
arrangerer
Kunnskapsdepartementet, Norsk
kulturskoleråd og KS 18. mai et
nasjonalt fagseminar, med fokus på
kulturskolens rolle slik den framstår i
meldinga.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet på
offensiven for regionale
fordypningstilbud
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
arbeider for at det etableres gode
regionale fordypningstilbud for unge
kunst- og kulturutøvere. Dette er
også et tema i barne- og
ungdomskulturmeldinga, og
Kulturskolerådet er klar til innsats.
 

> 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/mars/stortingsmelding-kulturskole
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/fagseminar-barne-og-ungdomskulturmelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/kulturskoleradet-regionale-fordypningstilbud
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/


Rapport om digitalitet i kulturskolen: – Behov for
flere tiltak og koordinerende grep i kulturskolen
 
TRONDHEIM: Koronapandemien har endra kulturskolehverdagen for både
elever, lærere og ledere. Norsk kulturskoleråd ønsket forsking på dette, og ga
sist høst oppdraget til Telemarksforsking. Basert på det samlede
datamaterialet, mener forskingsinstituttet at det er behov for flere tiltak og
koordinerende grep i kulturskolen, for å sikre at digitale løsninger blir
implementert på en hensiktsmessig og framtidsrettet måte.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinartilbud: Fokus på neste nivå innen
fjernundervisning og digital samhandling
 
TRONDHEIM: Webinaret Det er faktisk mulig – neste nivå på fjernundervisning
og digital samhandling arrangeres 20. april av Norsk kulturskoleråd, UKM Norge
og Kulturtanken.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/rapport-digitalitet-kulturskolen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/webinar-fjernundervisning-og-digital-samhandling
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger


Lederkonferansen 2021: Brenna, Falkum og Krokan
topper plakaten – påmeldingsfrist: I dag, torsdag 25.
mars
 
OSLO: Hovedtema er Kultur for kompetanse og Loveleen Rihel Brenna, Eivind
Falkum og Arne Krokan. Vi snakker om Lederkonferansen 2021, som arrangeres
som nettkonferanse 8.–9. april 2021. Påmeldinga holdes åpent ut dagen (25. mars),
så fortsatt har du sjansen til å få med deg dette. Arrangementet har egen nettside
med alt du behøver av informasjon.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Straks klart for påmelding til KulVFL 2021–2022
 
TRONDHEIM: Kulturskolebasert vurdering for læring (KulVFL) er et skolebasert
nettkurs som tar sikte på å videreutvikle deltakernes vurderingskompetanse
samtidig som det skal styrke de profesjonelle læringsfellesskapene og kulturskolen
som lærende organisasjon. Nå er tida straks inne for interesserte til å søke om
kursplass for skoleåret 2021–2022.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kulturskolerådets rapport om kulturskolen og PPU

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/lederkonferansen-2021-pamelding-program
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/pamelding-kulvfl-20212022
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/rapport-kulturskolen-ppu


Nordeas innovasjonsstipend 2021: – Innovasjon i
kulturskolene viktig for lokal samfunnsutvikling
 
OSLO: Det er viktig å tenke innovasjon i alle sektorer, og spesielt i kulturskoler,
der aktiviteter som musikk, dans, visuelle kunstfag og skapende skriving m.m.,
bidrar enormt til dagens innovasjoner. Jeg håper at Nordeas innovasjonsstipend
også i år er en stor gulrot som motiverer til mye innovasjon i kulturskolelandet
vårt. 

Det sier Anita Krohn Traaseth, tidligere
mangeårig leder av Innovasjon Norge, og
nå leder for juryen som skal bestemmes
hvem som skal få Nordeas
innovasjonsstipend 2021 pålydende 100
000 kroner. Krohn Traaseth gleder seg til å
se årets stipendsøknader. Hun ledet også
fjorårets jury.
 
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

 

> Her kan du søke Nordeas innovasjonsstipend 2021

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/kulturskolene-viktig-for-samfunnsutvikling
https://vimeo.com/527239811
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScx_V0QGIauWZ03POm0uT9sFYCSXw8nxiAwx0IT5FyjAi88Bg/viewform


Talent møter mentor ganger tre: Og nå kan unge
dansere få være med på eksklusiv samling med Adil
Khan som mentor
 
TRONDHEIM: Fotografen og filmmakeren Robin Bøe og musikkteaterartisten Heidi
Ruud Ellingsen har allerede vært klare som mentorer en tid. Nå er det klart at også
danseren Adil Khan stiller som mentor i et Talent møter mentor-prosjekt i 2021.
Allerede i dag kan du søke om plass på Talent møter mentor-prosjektene med
henholdsvis Bøe og Ruud Ellingsen.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

Kulturbarn 0-8:
Sluttrapport med
anbefalinger lansert
 
OSLO: Prosjektet Kulturbarn 0-8, som
Norsk kulturskoleråd har vært
medansvarlig for, er ved veis ende. I
dag ble en sluttrapport lansert. En av
anbefalingene i rapporten, er at det bør
etableres nasjonale nettverk knyttet til
kunst og kultur for de yngste barna.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Kor Arti'-brukere kan foreslå nye Kor Arti'-sanger

UMM-semifinalen: 27 finaleklare – 10 fikk
inspirasjonspriser
 
BERGEN: Resultatene fra semifinalen i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021
er klare. Her får du vite hvem som fikk hvilke priser, hvilke 27 deltakere som er
kvalifiserte til Finalekonserten (finalen) i september 2021 og hvilke ti semifinalister
som ble belønna med inspirasjonspriser.
 

> Les mer på umm.no

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-moter-mentor-x-3
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/kulturbarn-sluttrapport-anbefalinger
https://www.korarti.no/nyheter/forslag-nye-sanger
http://umm.no/arkiv/umm-semifinaleresultat/


Ben og 49 andre
ungdommer får
drømmestipend i vår
 
STAVANGER: Drømmestipendet 2021
er ferdig juryert, og det er opp til
vinnerne selv og kommunene de er
nominert fra, når de gode nyhetene
offentliggjøres. Danseren Ben
Nguyen (bildet) fra Stavanger er en
av årets 50 stipendvinnere, som hver
får 30 000 kr. Etter påske kan du
lese intervju med flere av
stipendvinnerne på
drommestipendet.no. Og i perioden
10. mai–20. juni blir det høytidelige
utdelinger landet rundt.
 
> Les mer på stavanger.kommune.no
 

Ønsker flere bidrag – frist
for å bidra er forlenga til
16. april
 
TRONDHEIM: Til skolestart i høst
kommer «Drodlinger – kulturskolens
skissebok». Boka behøver mange gode
bidrag fra landets kulturskoleelever.
Det plass til flere, og
innsendingsfristen er forlenga til 16.
april.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kulturskolebanken – verktøykasse for
kulturproduksjon

Koordinert kulturarbeid:
Midtveismøter i
prosjektets fem kommuner
 
SOLA: I prosjektet Koordinert
kulturarbeid er tida inne for
midtveismøter mellom de tre
prosjekteierorganisasjonene og hver av
fem involverte kommunene. Sola
kommune er først ut, der møtes man 6.
april.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Ønsker å heve kvaliteten
på kulturskolen som
praksisarena
 
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd har
initiert en prosess for at
utdanningstilbydere med kulturskolen
som praksisplass skal få dialog med
kulturskolefeltet, om hvordan slik
praksis kan bli best mulig – til beste
for alle parter.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://drommestipendet.no/
https://www.stavanger.kommune.no/nyheter/ben-nguyen-fikk-drommestipendet/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/januar/drodlinger-kulturskolens-skissebok
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://www.kulturskolebanken.no/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/koordinert-kulturarbeid-midtveismoter
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/kvalitet-kulturskolen-praksisarena


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
 

 

Outmus: Utlyser
stipendiat-stilling til
forskning på
musikkpedagogikk
 
LEVANGER: Nå utlyses en stipendiat-
stilling i forskningsprosjektet Outmus,
som Norsk kulturskoleråd har utformet
sammen med Nord universitet samt
flere kulturskoler og forskningsmiljø.
Søknadsfrist: 28.mars.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimt: Gode
kommunale samarbeid
får filmfokus
 
TRONDHEIM: I forbindelse med
Kulturtankens årskonferanse – der
stortingsmeldinga om barne- og
ungdomskultur sto i fokus – fikk
Norsk kulturskoleråd laget tre filmer
som synliggjør gode, kommunale
samarbeid. Denne utvalgte filmen
handler om Områdeløft Saupstad-
Kolstad i Trondheim kommune.

 

Se film på Vimeo

> Se mer kulturskolerelatert film på Norsk kulturskoleråds Vimeo-kanal

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/februar/prosjekt-kulturskolen-utviklingsaktor
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/outmus-stipendiatstilling
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.musikklokaler.no/
https://vimeo.com/524248976
https://vimeo.com/524248976
https://vimeo.com/user48975444


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

Levert av Make

http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=14
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://gblgtiom.mnm.as/u/0/0?l=nb-NO
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/1d753705-ac3a-4840-8076-f63f73e19f4b/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

