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Valg: Dette vil partiene gjøre for
kulturskolen
TRONDHEIM: Straks stortingsvalg – mandag 13. september skjer det.
Om kulturskole er viktig for deg som skal stemme, så fins det hjelp til
å få bedre innsikt i hva partiene sier om kulturskolens rolle og
betydning samt hva de vil gjøre for skoleslaget. Vi guider deg til hva
partiene og politikerne sier i partiprogram, i kulturskoledebatt under
Arendalsuka og på Kulturskole-tv.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Strategi for utvikling av
kulturskolenes
fordypningsprogram
BÆRUM: Norsk kulturskoleråd har
utarbeidet strategidokumentet
«Fordypning med mangfold». I perioden
2021–2024 vil dette dokumentet være et
arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråd
knytta til Kulturskolerådets utviklingsog øvrige strategiarbeid.
> Les mer på kulturskoleradet.no

26 deltakere i UMM-finale: Åsmund Moen er Årets
musiker
OSLO: Slagverkeren Åsmund Moen (bildet i midten øverst) fra Oslo ble kåret til
Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap 2020–2021. Under UMM-finalen i
Oslo sist helg ble videre følgende deltakere kåret til Årets talent i de yngre
aldersklassene: Felix Dalnoki (bildet øverst t.v.) fra Asker, Clara Yuna Friedensburg
(bildet øverst t.h.) fra Oslo og fiolinduoen Duo Canzona (bildet nede t.h.) fra
Bergen. I eldste kammermusikklasse ble The Quintessence (bildet nede t.v.) fra
Oslo kåret til Beste kammermusikkgruppe.
> Les mer på umm.no

> Påmelding til UMM 2021-2022 kan gjøres her

Unge talenter kan få
breakeren Daniel
Grindeland som mentor
OSLO: Nå er det mulig for unge
dansere å søke Talent møter mentor
med Daniel Grindeland, som i flere år
har vært en av landets beste
breakere. Et utvalg ungdom i alderen
15–18 år vil i november få et
eksklusivt møte med Grindeland, i
form av en Talent møter mentorsamling i Oslo i november 2021.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Kunsttalenter åpnet Talent møter mentor-utstilling i
Oslo
OSLO: Sju stolte og glade ungdommer kunne søndag 5. september ønske 50 gjester
velkommen til kunstutstilling. De unge kunsttalentene som deltar i Talent møter
mentor med Kjell Erik Killi-Olsen har fått en unik sjanse til å stille ut egen kunst i
Nordeas kunstsamling i Oslo.
> Les mer og se video på kulturskolebanken.no

Stor aktivitet i Nordea-prosjektet KUL-TUR Rogaland
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> Ledige stillinger i kulturskolen

Verdensdagen for psykisk
helse: Ønsker å ha
kulturskolene med på
laget
OSLO: Vi oppfordrer landets
kulturskoler til å markere Verdensdagen
for psykisk helse nå i høst. Alene eller i
samarbeid med andre lokale aktører. Vi
vet at kulturskolene kan levere meget
gode og verdifulle bidrag også i denne
sammenhengen.
Det sier Anura Sankholkar (bildet), nasjonal
kampanjeleder for Verdensdagen for psykisk
helse, som arrangeres 10. oktober.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Filmen «Oppdag
kulturskolen» nå med
tekst på elleve språk
OSLO: Filmen "Oppdag kulturskolen"
fokuserer kulturskolen og dens
betydning. Norsk kulturskoleråd har
laget fortellingen i filmen, som nå fins
med tekst på elleve språk.
> 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 kulturskoleradet.no

> 15 nye sanger på korarti.no i høst

«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

Koordinert kulturarbeid:
Ungdomssamling på
Lillehammer
LILLEHAMMER: I midten av september
arrangeres samling for ungdommene
som er involvert i pilotprosjektet
Koordinert kulturarbeid. Ungdommene
skal samles for å starte arbeidet med
lage en nasjonal konferanse, som
runder av hele pilotprosjektet i mars
2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet:
Kulturskolen i Melhus
med egen sang og video
MELHUS Kulturskolen i Melhus har
laget egen sang, med tittelen "Vi
står sammen". Målet har vært å få
med alle skolens instrumentgrupper i
framførelsen. Samtidig har elever fra
flere av kulturskolens fagtilbud
deltatt under innspillinga av videoen
– med andre et skikkelig tverrfaglig
prosjekt.

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

