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Fem organisasjoner samarbeider for å hjelpe
kommunene til å hjelpe unge flyktninger –
Kulturskolerådet med på laget
 
OSLO: Kulturtanken, UKM Norge, Ungdom og Fritid, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd vil sammen hjelpe landets kommuner å gi gode tilbud til unge
flyktninger som kommer fra Ukraina til Norge. Tirsdag 22. mars arrangerte
samarbeidspartnerne et åpent webinar der kommunene fikk og delte gode råd
og tips om hvordan en best kan hjelpe barn og unge som søker nødhavn i Norge.
Foto: Bekah Russom/Unsplash
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Filmen «Oppdag
kulturskolen» nå også med
ukrainsk tekst
 
OSLO: Kortfilmen «Oppdag kulturskolen» fins
nå med ukrainsk tekst. Norsk kulturskoleråd
har fått dette gjort for at kommunene
enklere kan gjøre sine kulturskoletilbud
forståelige og attraktive for ukrainere som nå
kommer til Norge. Filmen fins med tekst på
tolv språk – russisk inkludert.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

 > Ledige stillinger i kulturskolen  

Riis-prisen 2022: 20
ungdommene får delta – se
hvem de utvalgte er
 
TRONDHEIM: Nå er det klart hvilke 20
ungdommer som får delta i det innovative
ungdomsprosjektet Riis-prisen 2022.
Artistene Tora Dahle Aagård og Torstein
Flakne samt bildekunstner Oda Victoria
Reitan blir ungdommenes mentorer, og
attpåtil ligger det 80 000 kr i en prispott som
prosjektdeltakerne kan være med og kjempe
om. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

https://kulturskoleradet.no/nyheter/filter/national/local/page/2
https://kulturskoleradet.no/vi-tilbyr/kulturtrokk/filter
https://kulturskoleradet.no/kontakt-oss
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/hjelp-til-a-hjelpe-unge-flyktninger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/filmen-oppdag-kulturskolen-ukrainsk-tekst
https://vimeo.com/686640879
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/riis-prisen-2022-disse-ungdommene-deltar
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/


12,5 mill. kr i
fordypningsstøtte:
Søknadsportal åpen
 
OSLO: Sparebankstiftelsen DNB skal de neste
to årene støtte fordypningsprogram i
kulturskolen med 12,5 millioner kroner.
Søknadsportalen er åpen, for kommuner som
ønsker å søke om stimuleringsmidler
gjennom ordningen Inkluderende
kulturskoler. Stikkord for hva det kan søkes
om midler til: Aktivitet for elever, samarbeid
og samhandling.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Koordinert kulturarbeid: Avslutningssamling denne uka   

Lederkonferansen 2022:
Program klart – påmelding i
gang
 
OSLO: Programmet er klart og påmeldinga
er i gang til Lederkonferansen
2022. Bærekraft i ledelse er tema for
konferansen der hovedforedragene holdes
av Anne-Cecilie Kaltenborn, Erik Slinning og
Lasse Arntsen. Årets konferanse arrangeres
21.–22. april og en kan delta enten ved
fysisk oppmøte på Norges musikkhøgskole i
Oslo eller via internett.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Nettmøte: Samskaping i
praksis – hva kan det være?
 
OSLO: Samskaping går igjen som begrep i
dialogen rundt utvikling av gode tjenester
og lokalsamfunn. Prosjektet Biblioteket som
samskaper har samskapingserfaringer, som
får fokus på en digital temasamling 6. april
– i regi av Norsk kulturskoleråd og KS.
Påmeldingsfrist: 1. april.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Nettside om kulturskolerelaterte
opphavsrettsutfordringer  

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/inkluderende-kulturskoler-soknadsportal-apen
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/koordinert-kulturarbeid-avslutningssamling
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/lederkonferansen-2022-programmet-klart
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/nettmote-samskaping-i-praksis
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2021/desember/nettside-kulturskolerelaterte-opphavsrettsutfordringer


20 deltakere til UMM-finalen – og fire semifinalister fikk
inspirasjonspriser
 
OSLO: Semifinalen i Ungdommens musikkmesterskap 2021–2022 er gjennomført og nå er det
klart hvem som går videre til den nasjonale finalen samt hvem som får årets
inspirasjonspriser. På UMMs nettsted kan du nå se hvilke tjue semifinalister – femten solister
(bildet over) og fem kammermusikkgrupper – som blir finalister i UMM 2021–2022 samt hvem
som har fått årets inspirasjonspriser i UMM.
 

> Les mer på umm.no

Mener Drømmestipendet er
ekstra viktig for
"forfatterspirer"
 
RÆLINGEN: Drømmestipendvinneren Tron-
Petter N. Aunaas debuterer snart som
episodeforfatter for tv-mediet, gjennom
NRK-serien «Rykter». Han mener at
eksponeringa og boosten unge skrivende får
gjennom Drømmestipendet, er svært viktig.
 

> Les mer på drommestipendet.no

 > Konferansen VisKunst 2022 – påmeldingsfrist: 25. mars  

KulVFL 2022–23: – God
mulighet til ekstra fokus på
utviklingsarbeid
 
TRONDHEIM: Nå er det mulig å søke om
deltakelse i Kulturskolebasert vurdering for
læring (KulVFL) skoleåret 2022–23.
Kulturskoleleder Hege Elnæs (bildet) i Frogn
kommune mener KulVFL har gitt henne en
anledning til å sette ekstra fokus på
utviklingsarbeid gjennom vurdering for
læring samt det å bygge profesjonelt
læringsfellesskap. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Sanger med fredsfokus på
Kor’ Arti – gir håp og trøst
 
TRONDHEIM: Russlands invasjon av Ukraina
har ført til henvendelser til Norsk
kulturskoleråd via læringsressursen Kor
Arti’, fra lærere som ønsker forslag på
sanger som kan synges i skolen under den
spente situasjonen som råder i Europa. Kor
Arti’ har et rikt utvalg av fredsfokuserte
sanger.
 

> Les mer på korarti.no

 > Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell  

https://umm.no/arkiv/20-til-umm-nasjonale-finale-2022/
https://drommestipendet.no/nyheter/ekstra-viktig-for-forfatterspirer/
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/februar/innbydelse-viskunst-2022
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/mars/kulvfl-2022-2023-kan-sokes
https://www.korarti.no/nyheter/fredssanger-pa-kor-arti
https://www.korarti.no/nyheter/nyttarssalg-pa-ut-pa-golvet-materiell


Filmglimtet: Danseelever fra
Halden kulturskole på UKM
 
HALDEN: Det er sesong for lokale UKM-
arrangement, og dette filmglimtet viser
danselever fra Halden kulturskole, som
nylig deltok på UKM Halden & Aremark
2022.

 

Hjelp til kulturskoleundervisning og –drift fins på
kulturskoleradet.no
 
Her kan du bestille: Rammeplan for kulturskolen  -  idébøker  -  Kor Arti'-materiell 

-
Ut på golvet-materiell  -  KulArr-heftet  -  Drodlingsboka

Gi flere sjansen til å få 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

https://youtu.be/k3Xwmmnhsms
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=11
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=3
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=5
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=6
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=12
http://bestilling.kulturskoleradet.no/index.php?butikk_kategori=15
mailto:post@kulturskoleradet.no
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://gblgtiom.mnm.as/u/0/0?l=nb-NO


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

https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://newsletters.dialogapi.no/newsletters/8ce1837e-dd2e-4932-96d9-abaf440c7f1a/%5Bunsubscribe_link%5D
https://www.make.as

