
Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 9 2022 – Utgivelsesdato: 5. mai – Neste utgave: 19.
mai

Siste nytt fra Norsk kulturskoleråd – Tidligere utgaver av Kulturtrøkk – Kontakt Norsk
kulturskoleråd

Den store UMM-finalen: 15 solister og fem
ensembler klare for nasjonal finale søndag 8. mai
 
OSLO: Søndag 8. mai møtes 15 solister og fem kammermusikkgrupper i den
nasjonale finalen i Ungdommens musikkmesterskap 2021–2022. Her får
finalistene verdifull erfaring i å utøve musikk foran både jury og publikum –
samtidig som de kjemper om gjeve priser og får gleden av å møte og bli kjent
med andre deltakere. Blant annet skal Årets musiker kåres i eldste solistklasse,
og belønnes med 50 000 kroner og solistoppdrag med KORK.
 

> Les mer på umm.no

Fire aktører inngår
intensjonsavtale – til beste for
barn og unge
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd har
inngått en intensjonsavtale med
Kulturtanken, UKM Norge samt Ungdom og
Fritid. Målet med avtalen er blant annet å gi
flere barn og unge bedre og mer relevante
møter med kunst og kultur samt skape
inkluderende, mangfoldige kulturtilbud som
også styrker barn og unges mestringsfølelse,
selvtillit og selvfølelse.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Ny underveisrapport om
Fremtidens kulturskole
 
OSLO: En ny underveisrapport foreligger om
Fremtidens kulturskole, prosjektet KS og
Norsk kulturskoleråd samarbeider om.
Prosjekts formål er å sette fokus på
kulturskolens funksjon, oppgave og rolle i det
kommunale tjenestetilbudet.
 

> Les rapporten på kulturskoleradet.no

 > Ny nasjonal konferanse om dans i Stavanger  
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Utlyser stimuleringsmidler til
FeriePULSE
 
TRONDHEIM: For andre gang utlyser Norges
Musikkorps Forbund (NMF) i samarbeid med
Norsk kulturskoleråd stimuleringsmidler, for
at korps i samarbeid med
kulturskoler/kommuner kan tilby
musikkseminaret FeriePULSE i sine lokalmiljø.
Foto: Vidar Alvik
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Siste frist for ITAC-påmelding
 
OSLO: Seanse – Senter for kunstproduksjon
arrangerer i samarbeid med ITAC,
Kulturtanken og Norsk kulturskoleråd den
internasjonale Teaching Artist-konferansen
ITAC 6, 1.–3. september i Oslo. Frist for
påmelding: 5. mai.
 

> Les mer på hivolda.no

Lederkonferansen 2022 fokuserte bærekraft i ledelse
 
OSLO: Lederkonferansen 2022 fokuserte bærekraft i ledelse og hadde Anne-Cecilie
Kaltenborn, Erik Slinning og Lasse Arntsen som hovedforedragsholdere. Konferansen ble
arrangert av Norsk kulturskoleråd, KS og Norges musikkhøgskole. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  
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To ledige stillinger i Norsk
kulturskoleråd
 
Nå er det to ledige stillinger i Norsk
kulturskoleråd:

Rådgiver, Norsk kulturskoleråd Troms,
Finnmark og Svalbard (40%, vikariat)
Prosjektmedarbeider, Norsk
kulturskoleråd / Drømmestipendet
(50%, engasjement)

Søknadsfrist: 9. mai 2022.
 

> Se utlysningene på kulturskoleradet.no

Kor Arti’-sang som
overgangshjelp fra barnehage
til skole
 
TRONDHEIM: Korsang er kjempegøy, synes
mange. Attpåtil kan det å synge sammen
gjøre faser i livet enklere. For eksempel
overgangen fra barnehagebarn til skoleelev.
Trondheim kommune har valgt seg en sang
fra Norsk kulturskoleråds Kor Arti’-katalog
som sangen i kommunens
«overgangspakke».
 

> Les mer på korarti.no

Snart 17. mai-feiring for full
musikk – Kor Arti’ byr på hjelp
 
TRONDHEIM: I år blir det 17. mai-feiring uten
pandemirestriksjoner. Mange gleder seg til
tradisjonell 17. maifeiring med mye sang og
musikk. Læringsressursen Kor Arti’ har nyttig
hjelp å by på for årets feiring av
nasjonaldagen vår.
 

> Les mer på korarti.no

Kor Arti’-sanger om
inkludering og omsorg for
flyktninger
 
TRONDHEIM: Russlands invasjon i Ukraina
har økt strømmen av mennesker som
ønsker og behøver opphold i Norge. Sang
og musikk kan gjøre inkludering enklere –
også i skolen. I Kor Arti’-katalogen fins en
rekke sanger med tema som inkludering og
omsorg for flyktninger.
Foto: Brandon Lopez/Unsplash
 

> Les mer på korarti.no
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> Nettside om kulturskolerelaterte

opphavsrettsutfordringer  

4 mill. kr i søknadspotten:
Vil ha mer inkludering av
barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging
 
OSLO: På vegne av Kulturdepartementet
administrerer Kulturtanen ulike
tilskuddsordninger. I budsjettet for 2022 er
det avsatt fire millioner kroner til
pilotprosjekt som skal utvikle modeller for
inkludering av barne- og ungdomskultur i
kommunal planlegging. Kulturtanken
samarbeider med KS, Norsk kulturskoleråd
og Norsk kulturforum om innrettinga av
denne ordningen.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Drømmestipendet viktig
bekreftelse for Idunns –
bokstavelig talt – hårete
drøm
 
ASKER: Når Idunn Feyling sier at hun
drømmer om å bidra til å revolusjonere
landets bærekraftighet ved å bruke
menneskehår som materiale i designene
sine, blir hun møtt med alt fra undring til
regelrett avsky. Med tildelinga av
Drømmestipendet fikk hun en kjærkommen
aksept for visjonen sin samt en plattform
hun skal bruke for alt den er verdt – for å
endre folks tankesett. Foto: Kwadwo Amfo
 

> Les mer på drommestipendet.no

 > Rabatterte priser på Ut på golvet-materiell  

Filmglimtet: Kunst av garn
 
AUKRA: Kunstelevene ved Aukra kulturskole
har laget kunst av garnrester de har samla
inn i lokalmiljøet. Gjenbruk kan brukes til å
skape spennende kunst, og du kan se
resultatene i denne videoen.

 

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
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> 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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