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13 kommuner vil få veiledning i kulturskoleutvikling
TRONDHEIM: Tretten kommuner har nettopp fått tilbud om veiledning i kulturskoleutvikling
fra Norsk kulturskoleråd. Disse kommunene vil få hjelp til å etablere et kontinuerlig
utviklingsarbeid fra Kulturskolerådets veilederkorps over tre semester i 2023–2024. Åste
Selnæs Domaas, leder for veiledning og rammeplanutvikling i Norsk kulturskoleråd, er
svært glad for at Norsk kulturskoleråd denne gangen kan tilby veiledning til samtlige
kommuner som søkte om deltakelse i kulturskolerådets veiledningsordning. Foto: Clayton
Cardinalli/Unsplash

> Les mer på kulturskoleradet.no

Riis-prisen 2023: Fokus på visuell
kunst i kulturskolen
TRONDHEIM: Nå er det klart: Riis-prisen 2022 får
en etterfølger, men med et annet innhold og fokus. I
prosjektet Riis-prisen 2023 vil det handle om visuell
kunst i kulturskolen. Det legges opp til nasjonal
synliggjøring av et mangfold av kunst laget av
ungdom i alderen 13–18 år.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Høstens Kulturskole-tv-sesong lett
tilgjengelig i flere SoMe-kanaler
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OSLO: Nå kan du se hele høstens sesong med
Kulturskole-tv. Samtlige sju episoder fins både på
Vimeo, YouTube og Facebook samt i nyhetssaker
på kulturskoleradet.no. I Norsk kulturskolerådets
Vimeo-kanal får du episodene med norsk tekst.
> Kulturskole-tv 2022 på YouTube
> Kulturskole-tv 2022 på Facebook
> Kulturskole-tv i Kulturskolerådets Vimeo-kanal

SKUG deltar og presenteres på
Musikkpedagogdagen 2023
OSLO: SKUG (Samspill og Komponering Uten
Grenser)-senteret ved Kulturskolen i Tromsø
fokuseres under Musikkpedagogdagen 2023.
Denne fagdagen for musikkpedagoger arrangeres
torsdag 2. februar 2023 og tema blir mangfold og
inkludering. Norges musikkhøgskole arrangerer,
med Norsk kulturskoleråd som samarbeidspartner.
> Les mer på kulturskoleradet.no

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 relatert til arbeidet
med strategien Fordypning med mangfold.
> Les mer på kulturskoleradet.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

LedPro 2: Forlenga påmelding
NANNESTAD: Påmeldingsfristen er forlenga for
"oppsamlingsheatet" for kulturskolevarianten av
studiet Ledelse av prosesser 2. 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 ta studiet.
Viktig: Studiet gjennomføres, uavhengig av om det
blir flere påmelding eller ikke.
> Les mer på kulturskoleradet.no

Kor Arti': 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
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> Har laget praksisveileder for kulturskolen

Filmglimtet: Røros kulturskole
sentral aktør på Artut 2022
RØROS: Danseelever ved Røros kulturskole
innledet Artut 2022 med en popupforestilling på
det lokale kjøpesenteret. Kulturskolen bød på
mange programinnslag i kulturfestuka. TvInnslaget er laget av Fjell-Ljom.

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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