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Barne- og ungdomskulturmeldinga:
Vedtaket som sier at Stortinget vil ha
kulturskole for alle
 
OSLO: Stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur er både
ferdigdebattert og -votert på Stortinget. Etter en lang debatt med to
statsråder og 13 stortingsrepresentanter på talerstolene, fattet
Stortinget et vedtak som innebærer at nå er stortingsmeldinga også
å regne som forpliktende for staten.
 
– Jeg er glad for at Stortinget har sluttet seg til målet om kulturskole for alle.
Kulturskolerådet ser fram til å arbeide sammen med departementet og
Utdanningsdirektoratet om konkrete tiltak for å nå dette målet. Vi gleder oss
også til å høre hvordan de politiske partiene vil gå frem for å sikre kulturskole
for alle. Vi har derfor invitert dem for å snakke om dette i en paneldebatt
under Arendalsuka, sier Helga Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Arendalsuka 2021: Kulturskolerådet fokuserer
kulturskole for alle
 
ARENDAL: Kulturskolen skal løftes opp og fram som tema i Arendalsuka
2021. Det skal Norsk kulturskoleråd sørge for. Blant annet gjennom en
paneldebatt der de politiske partiene skal få fortelle hvordan de akter
å få til kulturskole for alle, som er visjonen både regjering og storting
stiller seg bak.
 

> 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/juni/stortinget-kulturskole-for-alle
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/arendalsuka-2021
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/


> Ledige stillinger i kulturskolen

Kulturskolerådet tilbyr
ungdom krasjkurs i politisk
påvirkning
 
DRAMMEN: Norsk kulturskoleråd vil
medvirke til at ungdoms stemmer skal bli
hørt og tatt på alvor. Derfor inviterer
Kulturskolerådet til et krasjkurs
(verksted) i politisk påvirkning – for
ungdom, under Kulturytring Drammen
mandag 21. juni.
 
På Kulturytring Drammen skal Norsk
kulturskoleråd samme dag også bidra med en
presentasjon av pilotprosjektet Koordinert
kulturarbeid, som Kulturskolerådet står bak
sammen med UKM Norge og Ungdom og Fritid.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Webinar om
elevmedvirkning
 
TØNSBERG: Elevmedvirkning er et viktig
tema i barne- og
ungdomskulturmeldinga, og blir også
tema på et webinar 17. august.
Arrangører: Nordisk Nettverk for
kulturskolerelatert forskning og Norsk
kulturskoleråd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Talent møter mentor: Tolv ungdommer får være med på
eksklusive samlinger med mentorene Heidi Ruud
Ellingsen og Robin Bøe
 
OSLO: Nå er tolv ungdommer utvalgt til å få delta på to Talent møter
mentor-prosjekt, med henholdsvis musikkteaterartisten Heidi Ruud
Ellingsen og fotografen og filmskaperen Robin Bøe i mentorrollene. I
begge prosjektene blir det samlinger kommende høst, men allerede nå
i juni får ungdommer hvert sitt eksklusive, separate nettmøte med sin
mentor.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

> Talent møter mentor Adil Khan er avlyst

https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/krasjkurs-for-ungdom-i-politisk-pavirkning
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/forskningswebinar-fokus-elevmedvirkning
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/tolv-ungdommer-klare
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/talent-motet-mentor-adil-khan-avlyst


Nå kan «Drodlinger –
kulturskolens skissebok
2021/22» bestilles
 
TRONDHEIM: Til høsten kommer
«Drodlinger – kulturskolens skissebok».
Nå kan første utgave av det nye
bokkonseptet bestilles på
kulturskoleradet.no. Vil du ha boka i hus
til skolestart, er det lurt å bestille den
nå.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

UMM 2021–2022:
Påmeldingsportalen åpen
 
OSLO: Også høsten 2021 blir det ti
regionale mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap (UMM).
Påmeldingsportalen er åpen, og vil
være det fram til 1. oktober 2021. Merk:
I år er det penger å spare på å melde
seg på tidlig.
 

> Les mer på umm.no  

Drømmestipendet gjør at
Ida kan jage operadrøm i
Italia
 
SON: Med påfyll av selvtillit,
inspirasjon og 30 000 kroner gjennom
Drømmestipendet 2021, kan Ida Eid
Tunestveit få oppfylt drømmen om å
reise til i Puccinis hjemby – for å lære
og få mer inspirasjon.
 
På drommestipendet.no kan du lese
intervju med flere av årets
drømmestipendvinnerne.
 

> Les mer på drommestipendet.no

> Her er alle mottakerne av Drømmestipendet 2021
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

 

 

Sommersanger på Kor'
Arti
 
TRONDHEIM: Sommeren er her, og på
læringsressursen Kor Arti' digital fins et
variert repertoar med sommersanger.
 

> Les mer på korarti.no

> Udirs kulturskolefilm på mange språk – også samisk

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/drodlingsbok-kan-bestilles
https://umm.no/arkiv/pameldinga-umm-20212022
https://drommestipendet.no/nyheter/idas-operadrom/
https://drommestipendet.no/nyheter/mottakerne-drommestipendet-2021/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/april/lap-nordland-ostlandet
https://www.korarti.no/nyheter/mange-sommerlater-pa-kor-arti
https://www.udir.no/utdanningslopet/kulturskolen/kulturskolen--film-pa-flere-sprak/


Samspill og fordypning
hånd i hånd i Ålesund
 
ÅLESUND: Gjennom en rekke
samspilltilbud – som også forener elev-
og lærerkrefter i ulike konstellasjoner
ved behov og anledning – kan Ålesund
kulturskole også gi mange av sine elever
et godt fordypningstilbud.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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

> Les mer på kulturskoleradet.no

Vårsalg: Sterkt rabatterte
priser på Kor Arti’-
utgivelser
 
TRONDHEIM: Restopplaget av Kor
Arti’-katalogen tilbys til rabattert pris.
Alle cd-ene med hefte i Kor Arti’-
serien kan kjøpes for 190 kr per stykk.
Ordinær pris: 490 kr.
 

> Les mer på korarti.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Utstilling: Sangpedagogen fanget kulturskoleelevene
med kamera
 
STJØRDAL: Sangpedagog Ann Kristin Andersson (bildet) ved Stjørdal kulturskole
kan også kunsten å skape gode bilder med et fotokamera.
 
Torsdag 17. juni åpner det en fotoutstilling i Kimen kulturhus i Stjørdal – hvor også
kulturskolen holder hus – med et tjuetalls bilder Andersson har tatt av elever ved kulturskolen.
Inspektørene Mette Stene Ertsgaard og Mari Ann Lervåg Pettersen medvirket betydningsfullt
til at prosjektet ble igangsatt og fullført. Utstillinga er åpen for alle fra fredag 18. juni og i hele
sommer. 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juni/samspill-og-fordypning-i-alesund
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/mai/fremtidens-kulturskole-temapakker
https://www.korarti.no/nyheter/restsalg
https://www.musikklokaler.no/


Filmglimtet:
Sjongleringsstunt med
en
drømmestipendvinner
 
TRONDHEIM: I vår er det utdelt
drømmestipend til 50 nye
ungdommer, som hver har fått 30
000 kr av de 1,5 mill. kr som fantes i
potten hos Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd. Vi lar sirkusartist
Eivind Dragsjø fra Trondheim
avrunde stipendutdelingssesongen
med noen sekunders spektakulær
sjonglering. 

 

> Se sjonglering 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://youtu.be/1E82gmtKT5k
https://youtu.be/1E82gmtKT5k
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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