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Drømmestipendet 2022: Trygve Skaug
juryleder 
 
ØRJE: Det er en ære å bli spurt om å bli juryleder for
Drømmestipendet. Jeg har vært en stor fan av stipendordninga i
mange år. Det sier Trygve Skaug (bildet), juryleder for
Drømmestipendet 2022.
 
Trygve Skaug er den folkekjære artisten, låtskriveren og lyrikeren som har
bidratt til at en poesibølge skyller over sosiale medier. Selv mener 36-åringen
at det er drømmene som har drevet fram arbeidet bak suksessen, og derfor var
han heller aldri i tvil da han ble spurt om å lede neste års drømmestipendjury.
Foto: Frida Helgerud
 

> Les mer på drommestipendet.no

Søknadsportalen åpen
for Drømmestipendet
2022
 
TRONDHEIM: Ungdom i alderen 18–25
år i 2022 og som holder på med
kunst og kultur, kan søke
Drømmestipendet 2022 og gi seg
selv sjansen til å motta 30 000
kroner samt mye anerkjennelse og
synliggjøring.
 

> Les mer på drommestipendet.no
 

> Ledige stillinger i kulturskolen
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Ungdomssamling med
stort engasjement og mye
innhold
 
LILLEHAMMER: Stort engasjement,
verdifull meningsutveksling og gode
prosesser gjennom tre dager med
innholdsrikt program. Sånn kan en
oppsummere siste helgs samling for
ungdommene som er involvert i
pilotprosjektet Koordinert kulturarbeid.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Veien videre – konferanse
om neste generasjons
kulturpolitikk
 
OSLO: Onsdag 17. november arrangeres
konferansen Veien videre – neste
generasjons kulturpolitikk. Konferansen
– som Norsk kulturskoleråd er med og
arrangerer – har som mål å vise hvem
dagens unge kulturbrukere er og hva de
ønsker seg fra kulturlivet når en nå skal
bygge framtidas kulturtilbud.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

UMM: Påmeldingsfristen
er fredag 1. oktober
 
TRONDHEIM: Høstens ti regionale
mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap 2021–2002
arrangeres i november, og ennå kan
unge musikere som spiller klassisk
musikk gi seg selv sjansen til å få
verdifull erfaring i å opptre for jury og
publikum samt treffe andre unge
musikere. Påmeldingsfrist: 1. oktober.
 

> Les mer på umm.no

> Påmelding til UMM 2021–2022 kan gjøres her
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 har utlyst
midlene. Søknadsfristen er 11.
oktober.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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 mentor-
samling i Oslo i november 2021.
 

> Les mer på kulturskolebanken.no
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Kunstpedagoger på
verksted med Killi-Olsen
 
STAVANGER: – Det må ikke bli sånn at
du skal ha noe med deg hjem. Det
handler om personlig å våge, sier
billedkunstner Kjell Erik Killi-Olsen til
lærerne som er på verksted i Nordea-
prosjektet KUL-TUR Rogaland. 
 

> Les mer på kulturskolebanken.no

> Filmen «Oppdag kulturskolen» med tekst på elleve
språk

Strategi for utvikling av
kulturskolenes
fordypningsprogram
 
BÆRUM: Norsk kulturskoleråd har
utarbeidet strategidokumentet
«Fordypning med mangfold». I perioden
2021–2024 vil dokumentet være et
arbeidsverktøy for Norsk kulturskoleråd
knytta til Kulturskolerådets utviklings-
og øvrige strategiarbeid.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

«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

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Orgelkurs
presenteres på YouTube
 
ÅLESUND: Kulturskolene med
orgel/kirkeorgel som fagtilbud er i
mindretall i Norge, og kanskje er
dette heller ikke kulturskolefaget
barn og unge umiddelbart leter etter.
Men ved Ålesund kulturskole har de
orgelkurs å tilby, og markedsfører
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.
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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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