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Riis-prisen: Nytt prosjekt for ungdom der
låtskriving og visuell kunst møtes – og priser skal
også noen få
TRONDHEIM: Artistene Tora Dahle Aagård og Torstein Flakne samt
bildekunstner Oda Victoria Reitan som mentorer. 80 000 kr i prispotten. Et
nyskapende, tverrfaglig prosjekt for kreativ ungdom. Dette er Riis-prisen 2022,
som Norsk kulturskoleråd og Andr. L. Riis inviterer ungdom i alderen 15–18 år
med på.
> Les mer på kulturskoleradet.no

SVs alternative statsbudsjett:
Vil bruke 100 mill. kr til
opptrapping av gratis
kulturskoletilbud
OSLO: Kulturskolene er viktige arenaer for
kultur i kommunene og må prioriteres,
skriver Sosialistisk Venstreparti i sitt
alternative statsbudsjett for 2022. SV ønsker
å bruke 100 mill. kr på opptrapping av gratis
kulturskoletilbud.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Kulturministeren deltok på konferansen Veien videre
OSLO: Onsdag ble konferansen Veien videre – neste generasjons kulturpolitikk arrangert.
Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen deltok med innlegg, og gjorde et poeng
av at arbeidet med å skape et bedre kulturtilbud for barn og unge (og for enda flere barn og
unge), handler om å styrke, ikke gjenoppbygge. Norsk kulturskoleråd var medarrangør av
konferansen. Trettebergstuens innlegg kan du nå se på Facebook, mens opptak av hele
konferansen etter hvert blir tilgjengelig på Kulturtankens nettsted
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
Musikkpedagogdagen 2022:
Påmelding mulig
OSLO: Musikkpedagogdagen 2022 arrangeres
13. januar – som webinar. Årets tema er
digital didaktikk. Fagdagen for
musikkpedagoger arrangeres av Norges
musikkhøgskole, med Norsk kulturskoleråd
som samarbeidspartner. Påmelding er mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ledelse av prosesser: Tilbyr
studium i Tromsø
TROMSØ: I 2022 tilbys studietilbudet
Ledelse av prosesser 1 (LAP 1) i Tromsø, til
dagens og mulige framtidige ledere ved
kommunale kulturskoler. Foreløpig
påmelding er mulig nå. Planen er å få til
studiestart i februar, slik at en etter LAP 1
kan søke og delta på LAP 2 som tilbys på
Gardermoen høsten 2022.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ny samarbeidsmodell for
skolekorps, barne- og
ungdomsorkester og
kulturskole
ASKER: Økt deltakelse og kvalitet i
instrumentalopplæring og fagligepedagogiske aktiviteter i skolekorps og
barne- og ungdomsorkester. Det er målet
med Asker kommunes nye
samarbeidsmodellen for kulturskole,
skolekorps samt barne- og ungdomsorkester.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ordningen Veiledning i kulturskoleutvikling evaluert
Kor Arti’ gir deg «Santa
Lucia» i originalversjon
TRONDHEIM: En desemberklassiker, «Santa
Lucia», er nå å finne i originalversjon i
læringsressursen Kor Arti’. Sangutvalget på
Kor Arti' er videre nylig utvidet med tre
julesanger, og totalt fins nå over 60
julerelaterte sanger i læringsressursen Kor
Arti'.
> Les mer på korarti.no

Ungdom fikk "stjernehjelp" fra
musikkteaterstjerne
OSLO: Heidi Ruud Ellingsen markerte seg
godt i tv-ruta i NRK-konkurransen
Stjernekamp denne høsten. Nylig var den
populære og anerkjente musikkteaterartisten
på en helt annen arena – som mentor for fire
ungdommer. Heidi delte raust av sine
erfaringer og sin kunnskap med de unge
talentene, i prosjektet Talent møter mentor ,
som Nordea og Norsk kulturskoleråd
samarbeider om.
> Les mer på kulturskolebanken.no

Unge breakere klare for
møte med mesterbreaker
Daniel Grindeland
OSLO: Seks unge dansere er utvalgt og
klare til å delta på Talent møter mentor
med Daniel Grindeland, en av landets beste
breakere. Mye spennende venter talentene
kommende helg.
> Les mer på kulturskolebanken.no

> «Drodlinger – kulturskolens skissebok» kan bestilles
Drømmestipendet løfta
skuespiller Arjans
skrivedrømmer
OSLO: Arjan Nilsen har ikke slutta å
drømme, selv om skuespiller drømmen er
realisert. Med tildelinga av
Drømmestipendet i kategorien skapende
skriving, fikk 24-åringen boosta troa på at
han også kan virkeliggjøre drømmen om å
produsere tekster som berører og
engasjerer teaterpublikum så vel som
poesientusiaster og bokelskere.
> Les mer på drommestipendet.no

Juryleder Trygve Skaug
håper på mange
drømmestipendsøknader
innen 2. desember kl. 12.00
ØRJE: Trygve Skaug, juryleder for
Drømmstipendet 2022, håper veldig mange
ungdommer i alderen 18-25 år søker
stipendet innen fristen går ut torsdag 2.
desember kl. 12.00. 50 stipend à 30 000
kroner skal utdeles. Søknadsportalen fins
på drommestipendet.no.
> Les intervju med Skaug på
drommestipendet.no

> Søknadsportalen for Drømmestipendet 2022
Valdres sommersymfoni frir
til kulturskolelever og -lærere
FAGERNES: Valdres sommersymfoni har
siden 1994 vært en festival og et kurstilbud
som mange kulturskoleelever og -lærere har
funnet nytte i og glede av å delta på.
Arrangøren håper det samme skjer i 2022.
Påmelding er nå mulig.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Filmglimtet:
Strømmepremiere for
musikkeventyr i morgen
VARHAUG: Kan en spille inn et musikkverk
med sangelever fra Hå, Klepp og Sirdal og
et orkester – midt i en koronapandemi?
Svaret får du i promofilmen om
musikkeventyret "Mirakeldrikken".

> Nyttig nettsted: musikklokaler.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. 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
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