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

Kulturskole-tv – ny episode:
Fokus på barrierer i kulturskolen
OSLO: Barrierer i kulturskolen får fokus i andre episode i høstens Kulturskole-tv-sesong.
Episoden "Utestengt og glemt" er nå publisert på kulturskoleradet.no og i flere sosiale
medier (lenka over går til YouTube, episoden fins også på Vimeo og Facebook). I episoden
medvirker Hanne Johnsrud Fjellheim i Unge Funksjonshemmede og Sally Kamara,
programleder i NRK Super.
> Les mer på kulturskoleradet.no
> Se Norsk kulturskoleråds kanal på Vimeo

... og her er høstens første episode i
Kulturskole-tv: "Forny deg eller dø"
OSLO: Har du ikke sett første episode i
Kulturskole-tv 2022: Her er den – på Vimeo (fins
også på YouTube og Facebook). Medvirkende:
Gunn Karin Gjul, statssekretær i Kommunal- og
distriktsdepartementet, og Camilla Tepfers, partner i
InFuture. Tema: Innovasjon i kulturskolen.
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Arendalsuka 2022: – Glimrende for nettverksbygging
ARENDAL: Noe av det mest fruktbare med Arendalsuka – når det gjelder kulturskolesaken – er
nettverksbyggingen vi får til, både i forbindelse Kulturskolerådets egne arrangement samt i de mange
uformelle møtene vi tar del i. Her gjør både våre politiske representanter og våre ansatte en viktig jobb for
kulturskolelandet. Det sier Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd. Arendalsuka 2022 er
historie, på kulturskoleradet.no ser du hva Norsk kulturskoleråd gjorde for å synliggjøre og fokusere
kulturskolen.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Opptak fra Kulturskolerådets arrangement under Arendalsuka 2022:

Dialogmøte: Hvilke
kompetanser trengs
for å skape gode
oppvekstvilkår?

Dialogmøte: Et styrket
mangfold – en viktig
ressurs for økt
bærekraft?

Debatt: SFO og
kulturskole –
oppvekst som monner

> 15 nye Kor-Arti'-sanger publisert
Barne- og ungdomskultur skal inn i
kommunal planlegging: Seks
kommuner har får støtte – ny
søknadsrunde i gang
OSLO: Seks kommuner har fått til sammen 1,2 mill.
kr i støtte for å utvikle modeller for inkludering av
barne- og ungdomskultur i kommunal planlegging.
Ny søknadsrunde er i gang – søknadsfrist 1.
oktober. Ordningen forvaltes av Kulturtanken i
samarbeider med KS, Norsk kulturforum og Norsk
kulturskoleråd.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Ny nasjonal kunstfagkonferanse i
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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

Fornya Fritidserklæring signert –
Kulturskolerådet med
OSLO: Både Norsk kulturskoleråds direktør og
styreleder og kunnskapsminister Tonje Brenna var
med da fornya Fritidserklæringen ble signert.
Fritidserklæringen – en regjeringsstrategi mot
barnefattigdom – har som mål at alle barn,
uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske
situasjon, skal ha mulighet til jevnlig å delta i
organisert fritidsaktivitet sammen med andre barn.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen
Nasjonal konferanse om dans i
Stavanger: Programmet klart
STAVANGER: Norsk kulturskoleråd, i samarbeid
med Fakultet for utøvende kunstfag ved
Universitetet i Stavanger, Stavanger konserthus
og Stavanger kulturskole, inviterer i oktober til
nasjonal konferanse om dans. Programmet er
klart og påmelding er mulig.
> 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 er åpen og blir så
fram til 1. oktober.
> Les mer på umm.no

Revidert samarbeidsavtale
OSLO: Norsk kulturskoleråd og Norges
musikkhøgskole (NMH) har revidert sin
samarbeidsavtale. Intensjonen med samarbeidet
er fortsatt å styrke og utvikle samarbeidet
mellom kunstfag og pedagogikk og de ulike
relevante utdanningene ved NMH, til beste for
utviklingen av kulturskolen i Norge.
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> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kor Arti'-sanger om inkludering og omsorg for flyktninger
Filmglimtet: Operaen som ble en
film om en opera ingen fikk se
SARPSBORG: Her får du filmen om "operaen
som ingen fikk se". Operaen spesielt skrevet for
Sarpsborg kulturskole ble en filmproduksjon. Skru
opp volumet og nyt av musikken framført av
elever og lærere i Sarpsborg kulturskole.

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

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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Norsk kulturskoleråd - Fjordgata 1, 7491 Trondheim, Norge
Meld deg av
Levert av Make
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