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Kulturskolerådets veiledningsordning
evaluert – rapporten er klar og publisert
 
TRONDHEIM: Siden 2016 har Norsk kulturskoleråd veiledet sine
medlemskommuner i kulturskoleutvikling. Nå har Kulturskolerådet
utarbeidet en kunnskapsbasert evaluering av veiledningsordningen,
for å se på hvordan erfaringer og kunnskap kan bidra til å
videreutvikle ordningen. Rapporten fra evalueringa er publisert og der
kan du blant annet lese om funnene i spørreundersøkelsen som er
gjennomført blant deltakerkommunene i veiledningsordningens
portefølje 2 (2019–2020).
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskoleelever på
banen for «truete»
instrument
 
STAVANGER: Musikkelever fra
kulturskoler rundt om i hele landet gir
et bidrag til å fokusere instrument som
regnes som «truete». Det gjør de som
medlemmer i Norsk
Ungdomssymfoniorkester, som søndag
17. oktober framfører et bestillingsverk
der disse «fokusinstrumentene» har
framtredende og forsterkete stemmer.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 

> Ledige stillinger i kulturskolen
 

 

Internasjonal standard
for musikkøverom lansert
 
OSLO: Tre års arbeid har gitt en
internasjonal standard for
musikkøverom. – Gode musikklokaler
handler om liv og helse. Nå ligger alt
til rette for et anleggsløft for
musikkrom i Norge, sier Bjørgulv
Borgundvaag, styreleder i Norsk
musikkråd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Norge normaliseres –
Veileder for smittevern for
kulturskolen fortsatt
tilgjengelig
 
TRONDHEIM: Regjeringa har beslutta at
Norge går over til en normal hverdag,
men med økt beredskap. For
kulturskolene betyr dette at det nå kan
drives som normalt og at
enmetersregelen er historie. Veileder
om smittevern for kulturskolen vil
fortsatt ligge ute på
kulturskoleradet.no en tid framover, da
den kan være til nytte ved større lokale
smitteutbrudd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

Drømmestipendet 2022:
Juryleder Trygve Skaug
håper på mange søknader
 
ØRJE: Trygve Skaug er kjempestolt
over å få være juryleder for
Drømmestipendet 2022. Nå håper han
veldig mange ungdommer i alderen
18-25 år søker på neste års stipend.
50 stipend à 30 000 kr skal utdeles.
Les mer på drommestipendet.no, der
fins også søknadsportalen for
Drømmestipendet 2022.
 

> Les intervju med Skaug på
drommestipendet.no

 

 

Heidi Ruud Ellingsen: – Jeg
fikk Drømmestipendet på
perfekt tidspunkt
 
OSLO: Da Heidi Ruud Ellingsen mottok
Drømmestipendet i 2007 var hun
usikker på om hun hadde det som
krevdes for å livnære seg som artist.
Tildelinga ga den Stjernekamp-aktuelle
artisten selvtillitspåfyll og motivasjon
da hun trengte det som mest.
 

> Les intervju med Ruud Ellingsen på
drommestipendet.no

Drømmestipendjuryen
2022 presenteres – dagens
medlem: Silya Nymoen
 
OSLO: Drømmestipendjuryen 2022 tar
form. Juryleder er Trygve Skaug. Alle
jurymedlemmene presenteres nå etter
tus på drommestipendet.no. I dag
presenteres Silya Nymoen.
 

> Les mer om jurymedlemmene på
drommestipendet.no

 

> Søknadsportalen for Drømmestipendet 2022
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Ønsker hjelp fra barn og
unge for å forme god
kulturpolitikk
 
OSLO: Kulturtanken ønsker innspill fra
barn og unge mellom 8 og 25 år, om
hvordan kunst- og kulturlivet kan
styrkes i kjølvannet av
koronapandemien. Alle innspill vil
oppsummeres i en egen rapport, som
blir presentert på konferansen Veien
videre – neste generasjons
kulturpolitikk 17. november 2021.
 

> 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

Fylkesårsmøtesesong
 
HAMAR: Oktober og november er
fylkesårsmøtesesong i Norsk
kulturskoleråd. Styreleder i Norsk
kulturskoleråd, Helga Pedersen, ser det
verdifulle som skjer i fylkesavdelingene,
og roser arbeidet i sin hilsningsvideo til
årsmøtene.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles
Daniel Grindeland: – For å
lykkes som breaker, må
en skape noe av verdi
 
OSLO: For å lykkes som breaker, må
en tenke som en entreprenør og skape
noe av verdi – og ta seg betalt for
arbeidet som ligger bak. Det mener
Daniel Grindeland, en av landets beste
breakere.

 

Han deler sine råd med ungdom i en inspirasjonsvideo som fins i flere sosiale
medier nå.
 
Nå er det dessuten mulig for unge dansere å søke Talent møter mentor med Daniel
Grindeland. 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

 

Aktuelle sanger for FN-
dagen 
 
TRONDHEIM: 24. oktober er det FN-
dagen, en dag som i år vil bli markert
på norske skoler mandag 25. oktober.
Kor Arti’ byr lærere og elever på
passende sanger til undervisningsbruk
i den forbindelse.
 
 

> Les mer på korarti.no
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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

> Nyttig nettsted: musikklokaler.no

Filmglimtet: Kortfilmen
“Ikke Dra” – laget på
Kongsberg
 
KONGSBERG: Kortfilmen "Ikke dra"
ble laget ppå Kongsberg Filmcamp
2021. Filmen er laget av filmlærer
Barbara Schmitt ved Kongsberg
kulturskole og åtte elever.

 

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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