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Fem samarbeidspartnere samles under
Arendalsuka:
Setter søkelys på kultur- og fritidstilbud til barn
og unge
 
OSLO: Arendalsuka er en arena hvor folk møter aktører innenfor politikk,
samfunns- og næringsliv for debatt og utforming av politikk. I år samarbeider
Ungdom og Fritid, Norsk kulturskoleråd, UKM, Norsk kulturforum og Kulturtanken
om en rekke arrangement. Målet er å skape mer oppmerksomhet om barn og
unge og deres kultur- og fritidstilbud.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Møte om økt satsing på
samiske kulturfag i gang
 
GUOVDAGEAIDNU/KAUTOKEINO: Et møte om
økt satsing på samiske kulturfag i og
gjennom kulturskolen arrangeres i
Kautokeino denne uka. Det er Norsk
kulturskoleråd som har initiert møtet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Påmeldingsportalen åpen for
Ungdommens
musikkmesterskap 2022–2023
 
OSLO: Også høsten 2022 blir det ti regionale
mesterskap i Ungdommens
musikkmesterskap – samt en egen
kvalifieringsvei for de eldste deltakerne.
Påmeldingsportalen åpner i dag, og er åpen
fram til 1. oktober.
 

> Les mer på umm.no
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Norge jobber for europeisk
fokus på flere kulturskolefag
enn musikk
 
ESCH-SUR-ALZETTE: Norsk kulturskoleråd
deltok nylig på generalforsamlinga i
European Music School Union (EMU). Der
fortsatte Norge og nære naboland jobben
med å dreie EMUs fokus mer i retning av å
inkludere et større sjangermangfold innen
musikk samt også å se på andre
kulturskolefag enn musikk.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 > Ledige stillinger i kulturskolen  

Ny nasjonal
kunstfagkonferanse i Bergen
– i november 2022
 
BERGEN: En ny nasjonal kunstfagkonferanse
skal arrangeres i Bergen i november 2022.
Norsk kulturskoleråd Vestland har initiert
Kunstfagkonferanse Vestland, som
interesserte fra hele landet kan delta på.
Konferansen finner sted 3. og 4. november. 
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Yrket kulturskolelærer har
fått plass på utdanning.no
 
OSLO: Et lite, men viktig skritt for
kulturskolen og skoleslagets profesjoner: Nå
er yrket kulturskolelærer – med en utførlig
beskrivelse – med i yrkesoversikten på
utdanning.no, som er den nasjonale
nettportalen for informasjon om utdanning
og yrke. Beskrivelsen er utarbeidet av
Direktoratet for høyere utdanning og
kompetanse i samarbeid med Norsk
kulturskoleråd.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no
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Webinar om Miljøbehandling
med integrert bruk av
musikk, sang og bevegelse
 
LEVANGER: Norsk kulturskoleråd er
samarbeidspart på arrangørsida, når det
torsdag 16. juni arrangeres gratis webinar
om opplæringsprogrammet Miljøbehandling
med integrert bruk av musikk, sang og
bevegelse.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Klart for ny måned med
mange
drømmestipendoverrekkelser
 
BERGEN: Etter mange
drømmestipendutdelinger i mai, byr også
juni på en rekke stipendoverrekkelser til
vinnere av Drømmestipendet 2022. Følg
gjerne Drømmestipendet på Facebook og
Instagram, da får du flere rapporter i tekst
og bilder om stipendglede mange steder i
landet. 
 

> Les mer på drommestipendet.no

 > Utlyser stimuleringsmidler til FeriePULSE  

ITAC-påmelding for deltakere
pågår
 
OSLO: Seanse – Senter for kunstproduksjon i
samarbeid med ITAC, Kulturtanken og Norsk
kulturskoleråd arrangerer Teaching Artist-
konferansen ITAC 6, 1.–3. september, i Oslo.
Påmeldingsfristen for delegater er ute, men
fram til 7. august kan du melde deg på som
vanlig deltaker.
 

> Les mer på hivolda.no

Mange sommerlåter i Kor Arti'
 
TRONDHEIM: Det går mot sommer og mange
skoleavslutninger er på gang, der sang og
musikk er viktige ingredienser. I
læringsressursen Kor Arti' fins et variert
repertoar med sommersanger, og på
korarti.no får du nå noen (sommer)hete
sanganbefalinger.
 

> Les mer på korarti.no
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Påmeldingstid for
Midgardkonkurransen 2022
 
HORTEN: Midgardkonkurransen er for unge
musikere i alderen 8 til 25 år. Konkurransen
er åpen for klassiske gitarister, sangere,
strykere, pianister og ensembler, noe som
gjør at mange kulturskoleelever kan finne
det interessant å delta. Ensembleklassen er
åpen for akustiske instrumentalister.
Påmeldingsfrist: 12. juni.
 

> Les mer på midgaardkonkurransen.no

 > Kor Arti'-sanger om inkludering og omsorg for flyktinger  

Filmglimtet: Dansemarkering
med kulturskoleelever i
Namsos
 
NAMSOS: Danseelever ved Namsos
kulturskole markerte Dansens dager 2022
med egenlaget "Namsos-dans". Den ble
framført utendørs i byens sentrum, og i
dette filmglimtet får du se hvordan det
gikk.

 

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.
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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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