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Mye engasjement på fagseminar om
barne- og ungdomskulturmeldinga og
kulturskolen
 
OSLO: Historiens første stortingsmelding om barne- og
ungdomskultur er lansert – med et eget kapittel om kulturskolen. Og
det var mye engasjement å registrere da Kunnskapsdepartementet,
Norsk kulturskoleråd og KS arrangerte nasjonalt fagseminar, med
fokus på kulturskolens rolle slik den framstår i meldinga.
 
– Seminaret har gitt nødvendige innspill med faglige synspunkt og
refleksjoner om innhold og retning i stortingsmeldinga. Innspillene må nå
analyseres og bearbeides, sier Morten Christiansen, direktør i Norsk
kulturskoleråd, som var svært fornøyd etter endt fagseminar. Deler av
seminaret kan du se og høre i opptak. Foto: Kollasj fra statssekretær Anja
Johansens presentasjon av barne- og ungdomskulturmeldinga.
 

> Les mer og se opptak fra seminaret 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/mai/mye-engasjement-pa-fagseminar
https://vimeo.com/543514352
http://www.kulturskolebanken.no/nordea-prosjektet-kul-tur/nordeas-innovasjonsstipend
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/


Kulturskole-tv: Nå kan du se fem
stortingspolitikere si sitt om barne- og
ungdomsmeldinga og kulturskolen
 
TRONDHEIM: 7. juni skal Stortinget behandle stortingsmeldinga om
barne- og ungdomskultur, der kulturskolen er et sentral tema. Norsk
kulturskoleråd har invitert fem stortingspolitikere til Kulturskole-tv
for å la dem presentere sine tanker rundt hvordan de ser for seg
kulturskolen i framtida samt fortelle hva de synes om barne- og
ungdomskulturmeldinga, stimuleringsmidler til kulturskolene,
kulturskolens lovforankring m.m.
 
Nå er samtlige sendinger tilgjengelig, både på kulturskoleradet.no, Facebook,
Vimeo og YouTube. Siste sending er utlagt i dag, og der er Hans Fredrik Grøvan
(KrF) gjest hos programleder Helga Pedersen, som også er styreleder i Norsk
kulturskoleråd. 
 

> Les mer og se Kulturskole-tv på kulturskoleradet.no

Nordeas innovasjonsstipend: Juryarbeidet gjort –
avgjørelsen holdes hemmelig til august
OSLO: 20 søknader fra 27 kommunale
kulturskoler lå på bordet da juryen for
Nordeas innovasjonsstipend 2021 satte
seg sammen. Nå er avgjørelsen tatt, men
først i august offentliggjøres det hvem
som får stipendet pålydende 100 000
kroner. – Det foregår mye spennende
innovasjons- og nyskapingsarbeid i de
kommunale kulturskolene, sier juryleder
Anita Krohn Traaseth.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

Musikkpedagogdagen
2022: Dato og tema
bestemt
 
OSLO: Musikkpedagogdagen 2022
arrangeres torsdag 13. januar 2022 og
dagens tema blir digital
didaktikk. Denne fagdag for
musikkpedagoger arrangeres av Norges
musikkhøgskole, med Norsk
kulturskoleråd som samarbeidspartner
både i planlegging og gjennomføring.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Elleve kommuner klare for
KulVFL 2021–2022
 
TRONDHEIM: Elleve kommuner har fått
plass – og har nå takket ja til å delta – på
nettkurset Kulturskolebasert vurdering
for læring (KulVFL) i skoleåret 2021–
2022. Arrangørene melder at en har et
par kommuner til kan få delta, om en
raskt melder sin interesse. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Bidrag fra 30 kulturskoler i
«Drodlinger – kulturskolens
skissebok 2021/22»
 
TRONDHEIM: Til høsten kommer
«Drodlinger – kulturskolens skissebok».
Nå er det klart hvilke 30 kulturskoler
som får med elevbidrag i boka.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/kulturskole-tv-hans-fredrik-grovan-krf
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/innovasjonsstipend-juryarbeidet-ferdig
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/musikkpedagogdagen-2022
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/elleve-kommuner-klare-for-kulvfl
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/bidrag-fra-30-kulturskoler-i-drodlinger


Rapport om digitalitet i kulturskolen: – Synliggjør
behov for digital didaktikk
 
TRONDHEIM: I dag er forskningsrapporten om digitalitet i
kulturskolen under koronapandemien lansert. Norsk
kulturskoleråd – som er rapportens bestiller – merker seg spesielt at
rapporten synliggjør et behov for å utvikle en digital didaktikk for
kulturskolen.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Vil utgi forskningsantologi
skrevet av
kulturskoleansatte –
stipend utlyses
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd
inviterer ansatte i kommunale
kulturskoler til å delta som forskere og
forfattere i antologien Forskning på
egen praksis i kulturskolen. I den
anledning utlyser Kulturskolerådet ti
stipend à 10 000 kr.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Vårsalg: Sterkt rabatterte
priser på Kor Arti’-cd-er
m/hefter
 
TRONDHEIM: Nå tilbys restopplaget av
Kor Arti’-katalogen til en sterkt
rabattert pris. Alle de 20 cd-er (med
tilhørende hefte) i Kor Arti’-serien kan
nå kjøpes for 190 kr per stykk.
Ordinær pris er 490 kr.
 

> Les mer på korarti.no

> Udirs kulturskolefilm på mange språk

Ungdom kan få eksklusivt møte med danseren Adil
Khan – påmeldingsfrist: 10. juni

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/behov-for-digital-didaktikk
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/antologi-skrevet-av-kulturskoleansatte
https://www.korarti.no/nyheter/restsalg
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/udirs-kulturskolefilm-sju-sprak


OSLO: Ungdom i alderen 15–18 år kan
søke om å få være med på en
eksklusiv Talent møter mentor-
samling med danseren Adil Khan.
 
Fram til 10. juni er det mulig å søke om å
få bli deltaker på Talent møter mentor med
Khan. Samlinga inneholder også et
danseverksted ledet av breakeren Marvin
Melås.
 
Det er Nordea og Norsk kulturskoleråd som
står bak disse unike tilbudene til unge
kunst- og kulturtalent.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

 

Fortsatt mulig å få møte Heidi Ruud
Ellingsen – påmeldingsfrist: 28. mai
 
OSLO: Ungdom i alderen 15–18 år med interesse for
musikkteater, sang og teater, kan få møte
musikkteaterartisten og skuespilleren Heidi Ruud Ellingsen.
Fram til 28. mai er det mulig å søke om deltakelse på Talent
møter mentor med musikkteaterstjernen.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

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 systemet for å være en del av
det helhetlige kommunale
tjenestetilbudet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

– Drømmestipendet
bekrefter at også
uvanlige drømmer er
verdt å satse på
 
OSLO: For fiolinisten Inga Gorset ble
tildelinga av Drømmestipendet en flott
anerkjennelse og et entydig bevis på
at drømmen hennes er relevant. Nå
skal 25-åringen bruke
drømmestipendkronene på musikalsk
skattejakt.
 
I ukene framover kan du lese intervju med
flere av årets drømmestipendvinnerne på
drommestipendet.no.
 

> Les mer på drommestipendet.no

 

Temapakker for arbeid på
vei mot Fremtidens
kulturskole
 
OSLO: Som et ledd i prosjektet
Fremtidens kulturskole tilbyr
prosjektpartnerne KS og Norsk
kulturskoleråd nå tre temapakker som
gjør at regioner og kommuner kan
nyttegjøre seg materialet i rapporten
«På vei mot Fremtidens kulturskole».
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/ungdom-eksklusivt-mote-adil-khan
https://vimeo.com/538993666
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-moter-mentor-heidi-ruud-ellingsen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/webinar-kulturskolen-og-kommunalt-plansystem
https://drommestipendet.no/
https://drommestipendet.no/nyheter/dromuvanlige-drommer-verdt-a-satse-pa/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/fremtidens-kulturskole-temapakker


LAP: Studier tilbys i
Nordland og på Østlandet
 
GARDERMOEN: Høsten 2021 tilbys
studietilbudet Ledelse av prosesser
(LAP) til dagens og mulige framtidige
ledere ved kommunale kulturskoler i
Nordland og på Østlandet. I denne
runden vil det være LAP 1-studiet som
tilbys både i nord og sør.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet:
Kulturskoleelever i
Narvik markerte
Dansens dag
 
NARVIK: Dansens dag 2011 ble
markert ved flere kulturskoler.
Også Narvik kulturskole
gjennomførte en digitale markering
av Dansens Dag. I Kulturtrøkks
filmglimt ser du dansere på
barneballetten danse til "Piano
Sonata No. 17" av Ludwig van
Beethoven. Koreografien er ved
Marina Tarasova, mens Alex Beeton
står for lyd og bilde.
 

 

> 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.

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

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/lap-nordland-ostlandet
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.musikklokaler.no/
https://www.youtube.com/watch?v=5ZZxKvGlOPg
https://youtu.be/5ZZxKvGlOPg
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
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