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Arendalsuka 2021:  Politikere fra åtte
partier klare for nettsendt
kulturskoledebatt
 
ARENDAL: Da er panelet klart for den store kulturskoledebatten under
Arendalsuka 2021. Til debatten 18. august er de politiske partiene
invitert for å fortelle hvordan en oppfyller Kulturskole for alle,
visjonen som både regjering og storting nå sier er gjeldende for
skoleslaget.
 
Etter behandling av stortingsmeldinga om barne- og ungdomskultur i juni 2021, har
Stortinget gjort som regjeringa: Vedtatt at det som lenge har vært Norsk kulturskoleråds
visjon – Kulturskole for alle – er visjonen som gjelder for kulturskolen.
 
Dermed blir det sentrale spørsmålet: Hva mener ditt parti må til, for at vi skal få en
kulturskole for alle?
 
Kulturskoledebatten onsdag 18. august kl. 15.30 strømmes direkte og kan ses via
arendalsuka.no.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nordeas
innovasjonsstipend
utdeles 17. august – kan
ses på direkten på nettet
 
ARENDAL: Tirsdag 17. august kl.
18.00 offentliggjøres det hvem i
kulturskolelandet som tildeles
Nordeas innovasjonsstipend 2021 på
100 000 kroner. Offentliggjøringen og
utdelingsseremonien kan du se
direkte på internett, som et
Facebook-event.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

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/juli/klare-for-kulturskoledebatt
http://www.kulturskolebanken.no/nyheter/nordeas-innovasjonsstipend-2021-utdeles
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
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/
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/


 

Kulturskolerådet bruker film til å formidle kulturskolens
narrativ
 
OSLO: I dag er det premiere for kortfilmen "Oppdag kulturskolen". Filmen
fokuserer kulturskolen og dens betydning for den enkelte og for landets
lokalsamfunn. Norsk kulturskoleråd har utarbeidet fortellingen i filmen som
medieproduksjonsselskapet nifti har produsert. Filmen er tekstet på seks språk, og
de ulike versjonene kan ses og deles av alle på Vimeo.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

15 nye Kor Arti'-sanger
klare til bruk ved
skolestart
 
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor
Arti' utvider repertoaret med femten
nye sanger nå i august.
Sangnyhetene spenner fra aktuelle
barnesanger til tøffe poplåter med
høy samsangfaktor. Nå er totalt 405
sanger tilgjengelig for abonnenter på
Kor Arti'.
 

> Les mer på korarti.no

> Se Udirs kulturskolefilm – fins i flere språkversjoner

https://vimeo.com/585312777
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/august/formidler-kulturskolens-narrativ-med-film
https://www.korarti.no/nyheter/15-nye-kor-arti-sanger-til-skolestart
https://www.udir.no/utdanningslopet/kulturskolen/kulturskolen--film-pa-flere-sprak/


UMM-påmelding:
Rabattert deltakeravgift
fram til 20. aug.
 
OSLO: Denne høsten skal det skje mye
på UMM-fronten. I november er det
klart for ti regionale mesterskap, som
det nå er mulig å melde seg på. Melder
en seg på innen 20. august, venter en
hyggelig rabatt på deltakeravgiften.
Påmeldingsportalen er åpen til og med
1. oktober.
 

> Les mer på umm.no

Cutting Edge Kulturskole
utsatt til februar 2022
 
KRISTIANSAND: Konferansen Cutting
Edge Kulturskole er – på grunn av
usikkerhet knytta til
koronarestriksjoner – utsatt fra
oktober i år til februar 2022.
Konferansen skal arrangeres som en
helfysisk konferanse 17.–18. februar
2022, ved Universitetet i Agder i
Kristiansand.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

«Drodlinger – kulturskolens
skissebok» kan bestilles
 
TRONDHEIM: Mange har allerede skaffet
seg "Drodlinger – kulturskolens
skissebok 2021/22", men flere fins å få
kjøpt. Første utgave av det nye
bokkonseptet kan bestilles på
Kulturskolerådets nettsted. Boka kan for
mange være nyttig og spennende å ta i
bruk nå ved skolestart.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
 

Nytt utvalg skal vurdere
etter- og viderutdanning
– også for
kulturskolefeltet
 
OSLO: Regjeringa vil i høst nedsette et
utvalg som skal foreslå modeller for
etter- og videreutdanningstilbud for
lærere og andre ansatte i barnehage
og skole – kulturskolen inkludert.
 
> Les mer på kulturskoleradet.no

https://umm.no/arkiv/pameldinga-umm-20212022
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juli/cutting-edge-utsatt-til-2022
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https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/juli/utvalg-etter-og-viderutdanning


Årets siste
drømmestipend utdelt til
Tiril Sophie på Røros
 
RØROS: Det siste av årets 50
drømmestipend ble utdelt på Røros.
Det gikk til Tiril Sophie Randen
Ramberg (innfelt bilde), som i flere år
har deltatt på musikkteateret "Elden"
og i år hadde en av hovedrollene. Les
mer om Tiril Sophie og de øvrige av
årets stipendmottakere på
drommestipendet.no.
 

> Les mer på drommestipendet.no

> Her er alle mottakerne av Drømmestipendet 2021

Filmglimtet:
Drømmestipend-vinnere
med ny popvideo
 
KRISTIANSAND: The Ella Sisters
sikret seg i vår et av årets femti
drømmestipend. Tvilligene fra
Kristiansand brukte også våren til å
utgi popmusikk, og i Filmglimtet kan
du se videoen til låten "Sugarcoat".
 

> Les mer på drommestipendet.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

 
Personvernerklæringen og bruksvilkårene gjelder for

Kulturskolerådets nettsted og øvrige digitale tjenester.
 

> Les personvernerklæring og brukervilkår

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

Levert av Make
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