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

Tankesmia Aisthesis etablert – initiert av
Norsk kulturskoleråd
 
TØNSBERG: Norsk kulturskoleråd har initiert tankesmia Aisthesis. Den
skal være et forum for akademisk, filosofisk og policyrelatert debatt og
et interessefellesskap omkring utvikling av kunnskap om estetisk
erfaring og estetiske læringsprosesser, som også skal gjøre en innsats
for å fremme dette i skole og samfunn. Tankesmia Aisthesis hadde sitt
første møte 12. april.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet på høring om barne- og
ungdomskulturmeldinga
 
OSLO: Norsk kulturskoleråd stilte tirsdag 20. april på høring om barne- og
ungdomskulturmeldinga. På møtet i Stortingets barne- og familiekomite
argumenterte Kulturskolerådet blant annet for at det bør opprettes et
kulturskolefond samt for at det bør påbegynnes et arbeid for å styrke
kulturskolens plass i opplæringsloven.
 

> Les mer og se opptak av høringa 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://player.vimeo.com/video/527283868/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/aisthesis
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/horing-barne-og-ungdomskulturmeldinga
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/


Nå er Udirs kulturskolefilm tilgjengelig på sju språk
 
OSLO: Nå er Utdanningsdirektoratets animasjonsfilm om kulturskolen tilgjengelig
på sju språk. "Filmpakken" er ment som et hjelpemiddel til å oppnå bedre
synliggjøring av skoleslaget. Innen kort tid skal det komme en åttende versjon – på
(nord)samisk.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen – se oversikt

 

Lansering av
Utenforflokens arbeid –
Kronprinsen åpner
 
OSLO: H.K.H. Kronprins Haakon åpner
det hele, når det tirsdag 27. april blir
lansering av arbeidet som er gjort
gjennom Utenforfloken – en
samskaping som Norsk kulturskoleråd
og mange samfunnsaktører har deltatt
i siden høsten 2020. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Forskningswebinar 6. mai:
Kulturskolen og det
digitale
 
TRONDHEIM: Kulturskolen og det
digitale er tema, når Nordisk nettverk
for kulturskolerelatert forskning og
Norsk kulturskoleråd 6. mai innbyr til
webinar med formidling av aktuell
forskning for kulturskolen.
Påmeldingsfrist: 4. mai.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

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. Rapporten publiseres 6. mai og samme dag
presenteres den på webinaret omtalt i saken rett over denne.

> Les mer på
kulturskoleradet.n

o

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/udirs-kulturskolefilm-sju-sprak
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/utenforfloken-arbeid-kronprinsen-apner
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-det-digitale
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/rapport-digitalitet-kulturskolen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/rapport-digitalitet-kulturskolen


Webinartilbud:
Kulturskolen og det
kommunale plansystemet
 
OSLO: Kulturskolen i det kommunale
plansystemet er tema når Norsk
kulturskoleråd og KS inviterer til
webinar 28. mai. Kulturskolen må finne
sin plass i dette systemet for å være en
del av det helhetlige kommunale
tjenestetilbudet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Nå utlyses Talent møter mentor med Adil Khan – og
ennå kan ungdom rekke å søke om eksklusive møter
med Heidi Ruud Ellingsen og Robin Bøe
OSLO: Fra i dag kan ungdom søke om
å få være med på en Talent møter
mentor-samling med danseren Adil
Khan. Og ennå er det mulig å søke om
få tilsvarende eksklusive samlinger
med fotografen og filmmakeren Robin
Bøe og musikkteaterartisten Heidi
Ruud Ellingsen.
 
Fredag 23. april er siste frist for å søke om
å få bli deltaker på Talent møter mentor-
samlingene med Bøe og Ruud Ellingsen.
Talent møter mentor med Khan har
søknadsfrist 23. mai.
 
Det er Nordea og Norsk kulturskoleråd som
står bak disse unike tilbudene til unge
kunst- og kulturtalent.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

> Kulturskolebanken – verktøykasse for
kulturproduksjon

Webinar om digitale framtidsmuligheter – opptak kan
ses
 
TRONDHEIM: Webinaret Det er faktisk mulig – neste nivå på fjernundervisning og
digital samhandling ble arrangert denne uka – av Norsk kulturskoleråd i samarbeid
med UKM Norge og Kulturtanken. Fikk du det ikke med deg, kan du nå se et opptak
av webinaret.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nasjonalt fagseminar om barne- og
ungdomskulturmeldinga

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-kommunalt-plansystem
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-moter-mentor-x-3
https://vimeo.com/538993666
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
http://www.kulturskolebanken.no/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-fokus-pa-digitalitet


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

Påmelding mulig til KulVFL 2021–2022 – frist: 30. april
 
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 inne for interesserte til å søke om kursplass
for skoleåret 2021–2022.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Studiestart høst 2021:
Ledige studieplasser på
LAP Trøndelag 
 
TRONDHEIM: Høsten 2021 tilbys
kulturskoleutgaven av studiet Ledelse av
prosesser (LAP) til dagens og mulige
framtidige ledere ved kommunale
kulturskoler i Trøndelag. Det fins ledige
plasser på både LAP 1 og LAP 2.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/fagseminar-barne-og-ungdomskulturmelding
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mars/pamelding-kulvfl-20212022
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/lap-ledige-plasser-trondelag


– Drømmestipendet gir
meg enorm trygghet
 
FLAKSTAD/OSLO: Selv om Kristian
Johan Gjertsen (bildet) sjelden er
arbeidsledig som frilansmusikalartist
og -skuespiller, har vaklende selvbilde
vært et forstyrrende element.
Beskjeden om at han var en
drømmestipendvinner, løfta 26-
åringens selvtillit og drømmen hans –
om å entre MGP-scenen med
egenskreven låt.
 
Drømmestipendet 2021 er ferdig juryert, og
det er opp til vinnerne selv og kommunene
de er nominert fra, når de gode nyhetene
offentliggjøres. I ukene framover kan du
lese intervju med flere av vinnerne på
drommestipendet.no. I perioden 10. mai–
20. juni blir det høytidelige utdelinger
landet rundt.
 

> Les mer på drommestipendet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Jubilant
med unikt danse- og
lysshow
 
LUNDE: Nome kulturskole markerte
sitt 35-årsjubileum med et danse-
og lysshow dirktesendt på
Facebook.
 
«Lys Uten Grenser» er et prosjekt der
dans og 3D-videoprojisering (mapping)
fokuseres bruk av lokal kulturarv i digital
kulturformidling. Ulefos hovedgaard ble
brukt som scene, kulisser og lerret for de
visuelle uttrykkene.

 

> Se film på YouTube

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.

https://drommestipendet.no/
https://drommestipendet.no/nyheter/drommestipendet-enorm-trygghet/
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.musikklokaler.no/
https://youtu.be/4Q6jsIl8X-4
https://youtu.be/4Q6jsIl8X-4
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


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

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/b96d73e2-98bf-4b66-ab39-84b5df155f01/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

