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Norsk kulturskoleråds nyhetsbrev nr. 2 2023 – Utgivelsesdato: 26. jan. – Neste utgave: 9. feb.

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

Lederkonferansen 2023: Camilla Stoltenberg og Vegar
Kolbjørnsrud klare som hovedforedragsholdere
 
OSLO: Camilla Stoltenberg, direktør for Folkehelseinstituttet, og Vegar Kolbjørnsrud,
førsteamanuensis i strategi ved BI, er to av hovedforedragsholderne på Lederkonferansen
2023. Konferansen, som arrangeres 13.–14. april i Oslo, fokuserer inkluderingsledelse for
mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

26. januar: Viktig skritt tas mot
fremtidens kulturskole
 
OSLO: I dag, 26. januar, tas et viktig skritt i
prosjektet Fremtidens kulturskole – på veien mot
å gjøre kulturskolen til en viktig utviklingsaktør i
kommunen. Deltar du ikke på milepæls-
arrangementet i Oslo, kan du følge det via nettet.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

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/2023/januar/lederkonferansen-2023-stoltenberg-og-kolbjornsrud-hovedforedragsholdere
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/fremtidens-kulturskole-viktig-arrangement-deles-digitalt
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Kulturskolerådet kartlegger
kulturskolenes "folkehelsetilbud"
 
TØNSBERG: Mange er berørt av programserien
«Demenskoret» på NRK og ser hvor viktig
kunstaktivitet kan være for fysisk og psykisk helse.
Kulturskolen kan spille en særdeles viktig rolle i så
måte. Norsk kulturskoleråd ønsker å kartlegge
kulturskolenes folkehelseilbud – for å styrke
kulturskolen som samarbeidspart i "kulturelt"
folkehelsearbeid. Foto: Istockphoto
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

> Se hva som skjer i Kulturskolerådets fylkesavdelinger

Gemyttlig interpellasjonsdebatt
om kulturskolen
 
OSLO: Det ble en gemyttlig og saklig
interpellasjondebatt om kulturskolen på Stortinget
17. januar. Den 33 minutter lange debatten hadde
sitt utspring i et spørsmål til kunnskapsminister
Tonje Brenna – stilt av stortingsrepresentant Kari-
Anne Jønnes (H).
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

Siste webinar om kulturskolenes
fordypningsprogram 
 
TRONDHEIM: Fylkeskommunens rolle i forhold til
sammenhenger og gode overganger er tema på et
webinar Norsk kulturskoleråd arrangerer 10.
februar. Dette blir sjette og siste webinar knytta til
Norsk kulturskoleråds arbeid med strategien
Fordypning med mangfold.
 

> Les mer på kulturskoleradet.no

UMM 2022–2023: Årets musiker og fire stykk Årets talent kåret
 
Saksofonisten Magnus von Brandis fra Sandnes ble Årets musiker i Ungdommens musikkmesterskap
2022–2023. Under UMM-finalen i Oslo ble videre følgende deltakere kåret til Årets talent i de yngre
aldersklassene: AQUA D’or saxofonkvartett fra Drammen og Sande, fiolinisten Andreas Alexander
Martinsen fra Lørenskog, slagverkeren Ole-Jakob Innervik fra Oslo og fløytisten Milla Kitterød fra
Sarpsborg.

https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/kartlegger-kulturskolers-folkehelsesaktivitet
https://www.kulturskoleradet.no/lokale-sider
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/interpellasjonsdebatt-kulturskole
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2023/januar/webinar-seks-fordypning-med-mangfold
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> Les mer og se bilder fra det nasjonale mesterskapet på umm.no

> Ledige stillinger i kulturskolen

Musikkpedagogdagen 2023:
Programmet klart – påmelding nå
 
OSLO: Musikkpedagogdagen 2023 vil romme
bidrag fra Lise Lotte Ågedal (førsteamanuensis i
musikk) og Sarita Wallumrød (musikkterapeut i
kulturskole) samt Gjøvik kunst- og kulturskoles
tilrettelagte kulturskoletilbud og SKUG senteret ved
Kulturskolen i Tromsø. Datoen er 2. februar og
påmelding mulig.

 
> Les mer på kulturskoleradet.no

1. februar presenteres årets
vinnere av Drømmestipendet
 
TRONDHEIM: Fagjuryene og drømjuryen har
sagt sitt om de nominerte til Drømmestipendet
2023. Onsdag 1. februar blir 50 av dem utropt
som stipendvinnere. Fram til da kan du bli bedre
kjent med de 470 nominerte. 
 

> Les mer på drommestipendet.no

Nytt kulturskolerelatert
videreutdanningstilbud ved NMH
 
OSLO: Norges musikkhøgskole tilbyr studieåret
2023/2024 et nytt videreutdanningsstudium rettet
spesielt mot musikklærere i kulturskoler og
videregående skole via Utdanningsdirektoratets
ordning «Kompetanse for kvalitet».
 

> Les mer om studiet på nmh.no

Kor Arti': Sanger om vinter og snø
 
TRONDHEIM: Det er vintertid i landet vårt, og
sesong for leik og moro på ski og skøyter, eller
andre aktiviteter i snø eller på is. Kor Arti' byr
passende nok på et godt utvalg sanger om vinter
og snø. Foto: Mike Kilcoyne/Unsplash
 

> Les mer på korarti.no

> Har laget praksisveileder for kulturskolen

Filmglimtet: Bodø kulturskole
presenterer Halvsju-prosjekt
 
BODØ: Her får du innblikk i prosjektet "Halvsju", i
en film laget i forbindelse med Bodø kulturskoles
deltakelse i det nasjonale prosjektet Fremtidens
kulturskole.

 

https://umm.no/arkiv/umm-2022-2023-magnus-von-brandis-aarets-musiker/
https://kulturskoleradet.no/ledige-stillinger
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/desember/musikkpedagogdagen-2023-programmet-klart-pamelding-mulig
https://drommestipendet.no/nyheter/nominerte-presenteres/
https://nmh.no/studier/videreutdanning/musikk-1
https://www.korarti.no/nyheter/sanger-om-vinter-og-sno
https://www.kulturskoleradet.no/nyheter/2022/oktober/praksisveileder-for-kulturskolen
https://www.youtube.com/watch?v=22SDXiHG8DI
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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

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
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://kulturskoleradet.no/om-oss/personvernerklaering-og-brukervilkar
https://www.reddbarna.no/bedriftssamarbeid/bedriftsfadder/

