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Kulturskoledebatt: Politisk enighet om
at statlige stimuleringsmidler er en bra
ting
ARENDAL: I den store kulturskoledebatten under Arendalsuka 2021
forsøkte politikere fra åtte politiske partier å svare ut det sentrale
spørsmålet: Hva mener ditt parti må til, for at vi skal få til kulturskole
for alle? Verdt å merke seg er det at alle debattantene «stemte ja» for
en ny ordning med statlige, søkbare stimuleringsmidler for
kulturskolene.
– Jeg berømmer politikerne i kulturskoledebatten for gode refleksjoner rundt
det faktum at vi fortsatt er langt unna målet om kulturskole for alle, sier Helga
Pedersen, styreleder i Norsk kulturskoleråd. – Ikke minst er jeg glad for at
samtlige sa ja til opprettelse av en ordning med søkbare stimuleringsmidler.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Se kulturskoledebatten i
opptak på Vimeo
ARENDAL: Fikk du ikke anledning til
å se kulturskoledebatten under
Arendalsuka direkte – eller kanskje
vil du se den igjen: Opptak av
debatten fins på Vimeo.
> Se debatt i opptak på Vimeo

Kulturskolerådet brakte
kultur-skolen på banen i
SFO-debatt
ARENDAL: Kulturskolen var «uteglemt»
i debatten «Kva no, SFO?» inntil Norsk
kulturskoleråd tok ordet i sin munn og
minnet om at skoleslaget bør være en
naturlig samarbeidspart for
skolefritidsordningen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Nordeas innovasjonsstipend 2021 til Vesterålen
ARENDAL: Kulturskolesamarbeidet i Vesterålen er tildelt Nordeas
innovasjonsstipend 2021. Stipendet er på 100 000 kroner, og seks samarbeidende
kulturskoler i Nordland skal bruke stipendet til å utvikle og gjennomføre
prosjektet Smakebytes. Prosjektet vil ta i bruk eksisterende teknologisk
infrastruktur og knytte den sammen med lokale læreres pedagogiske kompetanse
for å gi barn og unge et unikt tilbud innenfor akkurat det de er interessert i.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

27 deltakere klare for UMM-finalekonserthelg – skal
spille for dommere og egne, «medbrakte» gjester
OSLO: Helga 4.–5. september møtes 23 solister og fire kammermusikkgrupper til
finalespill i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021. Her får de verdifull
erfaring i å utøve musikk foran en jury og et publikum bestående av utelukkende
egne, «medbrakte» gjester – samtidig som de kjemper om gjeve priser og får
gleden av å møte og bli kjent med andre deltakere.
> Les mer på umm.no

> Påmelding til UMM 2021-2022 kan gjøres her

Kurs om sceneproduksjon
STAVANGER: Det er klart for ny
kursdag i Rogaland – for
kulturskoleansatte i de 22 kommunene
som er med i Nordea-prosjektet KULTUR Rogaland. Tore Sergei Myklebust
og Mattias Carlsson er kursholdere.
Senere i september får
billedkunstlærere i fylket sjansen til å
delta på verksted med Kjell Erik KilliOlsen.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Fortsatt noen ledige plasser på høstens LAP-studier
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd i samarbeid med Høgskolen i Innlandet har
oppstart av fire LAP–studier (Ledelse av prosesser) denne høsten – i Bodø,
Trondheim, Bergen og på Gardermoen. Arrangørene melder at en har kapasitet
til å ta inn noen ekstra studenter nå rett før studiestart.
Er dette av interesse: Ta snarest kontakt med rådgiver Merete Wilhelmsen i Norsk
kulturskoleråd. Telefon: 92 26 16 98, e-post: merete.wilhelmsen@kulturskoleradet.no.
> Les mer om Ledelse av prosesser på kulturskoleradet.no

Bruker film til å formidle
kulturskolens narrativ
OSLO: Filmen "Oppdag kulturskolen"
fokuserer kulturskolen og dens
betydning for den enkelte og for
lokalsamfunnet. Norsk kulturskoleråd
har utarbeidet fortellingen i filmen,
som fins med tekst på flere språk.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Cutting Edge Kulturskole utsatt til februar

«Drodlinger – kulturskolens
skissebok» kan bestilles
TRONDHEIM: "Drodlinger – kulturskolens
skissebok 2021/22" kan bestilles på
Kulturskolerådets nettsted. Boka kan
være til nytte og glede for elever og
ansatte i kulturskole og grunnskole samt
for unger og ansatte i barnehage.
> Les mer på kulturskoleradet.no

15 nye Kor Arti'-sanger
TRONDHEIM: Læringsressursen Kor
Arti' har nylig utvider repertoaret
med femten nye sanger.
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

Koordinert kulturarbeid:
Utsatt ungdomssamling
arrangeres i september
LILLEHAMMER: I midten av september
arrangeres samling for ungdommene
som er involvert i pilotprosjektet
Koordinert kulturarbeid. Samlinga 17.–
19. september var opprinnelig lagt til
det nye, kulturpolitiske arrangementet
Kulturytring Drammen i juni, men ble da
utsatt pga. smittevernhensyn.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Satser på barne- og ungdomskultur i kommunen
OSLO: Regjeringa gir fire millioner kroner til et pilotprosjekt for å integrere
barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging. Kulturtanken administrerer
ordningen på vegne av Kulturdepartementet, og samarbeider med KS, Norsk
kulturskoleråd og Norsk kulturforum om innretningen av ordningen.
Kulturtanken utlyser nå midlene med søknadsfrist 1. oktober.
> Les mer på kulturtanken.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Drammen
satser på
KulturskoleSatellitt
DRAMMEN: I Drammen underviser et
tverrfaglig team med
kulturskolelærere to dager ukentlig
ved to grunnskoler. Halvparten av
undervisningen er innenfor AKS
(aktivitetsskolen) og halvparten er
ordinær gruppebasert
kulturskoleundervisning.
> Se film om tilbudet 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
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

