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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 19 2022 – Utgivelsesdato: 3. nov. – Neste utgave:17. nov.

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

Nye steg i satsinga på samiske kulturfag
 
TRONDHEIM: Norsk kulturskoleråd vil ha økt satsing på samiske kulturfag i og gjennom
kulturskolen. Et møte med en rekke ressurspersoner på plass ble arrangert i Kautokeino i
juni. Nå tas nye steg i satsingen. Både nordisk samarbeid og en egen rammeplan for
samiske kulturfag i kulturskolen, er ting en nå vurderer å jobbe for å få til. Foto: Mari
Hildung/Perspektivet Museum
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Siste episode i Kulturskole-tv 2022:
"Alene eller sammen"
 
OSLO: Det handler om kulturskolen som
ressurssenter i sjuende og siste episode i høstens
Kulturskole-tv-sesong. Episoden "Alene eller
sammen" er nå publisert på kulturskoleradet.no og i
flere sosiale medier. I episoden medvirker Ola
Kveseth Berge, seniorforsker i Telemarksforsking.

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Se filmen i Kulturskolerådets Vimeo-kanal

Argumenterte for tre mill. kr mer til
kulturskoleutvikling
 
OSLO: I dag stilte Norsk kulturskoleråd på
budsjetthøring i Stortingets utdannings- og
forskningskomite. Der argumenterte

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/november/nye-steg-satsing-samiske-kulturfag
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/kulturskole-tv-alene-eller-sammen
https://vimeo.com/741743000
https://vimeo.com/741743000
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Kulturskolerådets utsendinger for tre millioner
kroner mer via Statsbudsjettet 2023, til
kulturskoleutvikling på fire områder.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Webinar nr. tre knytta til
«Fordypning med mangfold»
 
TRONDHEIM: Samarbeidsmuligheter mellom
kulturskole og videreående skole er tema på
webinaret Norsk kulturskoleråd arrangerer 18.
november. Fram til februar 2023 tilbyr Norsk
kulturskoleråd en webinarserie knytta til arbeidet
med strategien Fordypning med mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Musikkpedagogdagen 2023: Dato
og tema bestemt
 
OSLO: Musikkpedagogdagen 2023 arrangeres
torsdag 2. februar 2023 og tema blir mangfold og
inkludering. Denne fagdagen for musikkpedagoger
arrangeres av Norges musikkhøgskole, med Norsk
kulturskoleråd som samarbeidspartner både i
planlegging og gjennomføring.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Kunstfagkonferanse Vestland i Bergen denne uka
To nye julesanger – og to
sangnyheter til
 
TRONDHEIM: Julesangene er en svært populær
del av det store låtutvalget i læringsressursen Kor
Arti’. Nå er to julesanger til å finne der, slik at det
totalt er 66 julesanger å velge mellom. Samtidig
får Kor Arti’-brukerne ytterligere to sangnyheter
servert.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Riis-prisen 2022 oppsummeres i
rapport
 
TRONDHEIM: Det tverrfaglige prosjektet Riis-
prisen 2022, som Norsk kulturskoleråd og Andr L.
Riis har samarbeidet om, er over. Nå settes
punktum med utgivelse av en rapport som
oppsummerer det hele.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

LedPro 2: Forlenga påmelding
 

 

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/kulturskoleradet-budsjetthoering-kulturskoleutvikling
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/webinar-tre-fordypning-med-mangfold
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/musikkpedagogdagen-2023-dato-tema-bestemt
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/nasjonal-kunstfagkonferanse-i-bergen
https://www.korarti.no/nyheter/to-nye-julesanger-og-to-sangnyheter-til
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/mmb-rapport-med-anbefalinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/riis-prisen-2022-rapport
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NANNESTAD: Påmeldingsfristen er forlenga for
"oppsamlingsheatet" for kulturskolevarianten av
studiet Ledelse av prosesser 2, med oppstart i
januar 2023. Ny påmeldingsfrist: 10. januar. Dette
fordi Kulturskolerådet erfarer at flere potensielle
studenter trenger mer tid til å finne ut om det
praktisk lar seg gjøre for dem å gjennomføre
studiet. Viktig: Studiet vil uansett gjennomføres.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

 

> Drømmestipendet 2023: Søknadsportalen åpen til 15. november

Årets drømmestipendvinnere hyllet på Drømmefestivalen
 
HAMAR: Årets vinnere av Drømmestipendet ble gjort ekstra stas på – på Drømmefestivalen 2022. Lørdag
22. oktober var mange av årets stipendvinnere samla på Hamar, sammen med 
drømmestipendambassadører og andre «gode venner» av Drømmestipendet. Der fikk de faglig påfyll og
nyttig bransjekunnskap samt en staselig festmiddag med mange kunstneriske innslag og overraskelser.
 

> Les mer og se mange bilder på drommestipendet.no

Drømmestipendet boostet Vetles
hårete musikerdrøm
 
OSLO: Vetle Røsten Granås (bildet) har hatt flust
med gjeve skuespilleroppdrag siden han debuterte
på teaterscenen som seksåring. Som
drømmestipendvinner i kategorien musikk, har
Vetle fra Verdal fått bekreftelse på at han også har
noe å fare med som musiker. Nå drømmer 20-
åringen om å bidra til at swingjazz og
storbandmusikk får en ny storhetstid.
 

> Les mer på drommestipendet.no

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/november/siste-runde-ledpro-2-forlenga-frist
https://drommestipendet.no/nyheter/soknadsportal-aapen-drommestipendet-2023/
https://drommestipendet.no/nyheter/drommestipendvinnere-hyllet/
https://drommestipendet.no/nyheter/boostet-vetles-musikerdrom/
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Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse gjennomført i Oslo
 
OSLO: Norsk kulturskoleråd var vertskap for Nordisk musikk- og kulturskolekonferanse 26.–27. oktober, i
Oslo. Målet med konferansen var å styrke det nordiske samarbeidet om musikk- og kulturskoler samt
diskutere felles problemstillinger rundt utvikling av disse.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Kulturskolerådet har laget
praksisveileder for kulturskolen 
 
TRONDHEIM: Om kompetansene som trengs i
framtidas kulturskole skal kunne utvikles mener
Norsk kulturskoleråd det er viktig med godt
samarbeid mellom kulturskolene og
utdanningsinstitusjonene. Derfor har
Kulturskolerådet laget Praksisveileder for
kulturskolen.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Filmglimtet: Nome kulturskole på
Joy of Europe
 
BEOGRAD: Nome kulturskole deltok på Joy of
Europe, den største barnekulturfestivalen i
Europa. I Beograd imponerte skolens
danseelever mange og de representerte Nome
kommune på utmerket vis, konkluderes det i
Nome.

 

 

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.

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/nordisk-musikk-og-kulturskolekonferanse-i-oslo-denne-uka
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/praksisveileder-for-kulturskolen
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.youtube.com/watch?v=WlkOk2_KCjk
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
https://pub.dialogapi.no/s/eaae1bd3-2680-454f-9ebe-c3aeb4604c57
mailto:post@kulturskoleradet.no
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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

https://www.kulturskoleradet.no/
https://www.facebook.com/kulturskoleradet
https://twitter.com/norskkul
https://www.instagram.com/norskkulturskolerad/
https://www.linkedin.com/https://www.linkedin.com/company/78326195/admin/
https://www.kulturskoleradet.no/
https://drommestipendet.no/
https://www.korarti.no/
http://www.kulturskolebanken.no/
http://umm.no/
https://newsletter.make.as/preview/[unsubscribe_link]
https://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/

