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NETTRESSURSER I DET LOKALE ARBEIDET
Det er mye hjelp et lokalt musikkråd kan få fra nettet. Her har vi samlet noen av de mest
aktuelle nettsidene for lokale musikkråd. Bruk litt tid på å gjøre dere kjent med hva som
finnes på disse.

www.musikk.no/lokmr
Dette er de lokale musikkrådenes egen nettportal. Den er spesielt tilrettelagt for lokale
musikkråd, og inneholder mengder med relevant informasjon. Bruk litt tid på neste styremøte,
og la hele styret bli kjent med innholdet.
Her finner dere bl a maler for handlingsplan, vedtekter, hvordan dere kan få eget nettsted,
oversikt over lokale musikkråd med egne nettsteder (sjekk ut disse – her er det mange gode
ideer å hente), en del dokumenter til nedlasting, informasjon om landskonferansene mm.
Du kan også melde deg på et eget nyhetsbrev (www.musikk.no/LokMR/nyhetsbrev/) som
sendes til lokale musikkråd noen ganger i året.
www.musikk.no
Dette er Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds nettportal, med nyheter og
informasjon om musikklivet.
Her er det lett tilgjengelige lenker til Norsk musikkråds og Musikkens studieforbunds egne
sider, i tillegg til lenker til sidene til fylkesmusikkrådene og de nasjonale
medlemsorganisasjonene.
Nettsiden til Musikkens studieforbund inneholder bl a informasjon om voksenopplæring,
herunder nettsøknad, veiledninger for utfylling, tilskuddsregler mm.
Mange av fylkesmusikkrådenes egne nettsider inneholder stoff som også er interessant for
andre fylker.
www.musikklokaler.no
Musikkrådets informasjonsnettside for musikklokaler.
Her finnes svært mye nyttig informasjon til både brukere og eiere, blant annet temasider for
lokale musikkråd og for politikere, Norsk musikkråds akustikkprosjekt, kjøp/vedlikehold av
musikkutstyr, lenker til ressursdokumenter og andre nettsider mm.
www.musikk.no/band
Her er det mye nyttig for de som spiller i band – om søknader, markedsføring av band,
øvelokaler, organisasjoner, om å utgi plate, og mye mer.
www.musikk.no/komp
KOMP, Norsk musikkråds støtteordning for kurs, opplæringsprosjekter og andre
kompetansehevende tiltak innen rytmisk musikk, har egen nettside. Søknadsfrist 15.
desember.

www.plugin-turnon.com
Informasjonsnettside for musikkbransjens hørselsprosjekt, Grenser for lyd. Her finnes
veiledninger, proppetips og generell informasjon rundt hørsel og hørselsskader for artister,
arrangører og publikum. Driftes av Norsk musikkråd, i samarbeid med en rekke andre
musikkorganisasjoner.
www.musikkifengselogfrihet.no
Musikk i fengsel og frihet (Miff) er et prosjekt i regi av Musikkens studieforbund og som gir
1) musikktilbud til mennesker som sitter i fengsel
2) er i overgangsfasen mellom fengsel og frihet
3) personer som ønsker å spille i det lokale musikklivet etter løslatelse, som fritidsaktivitet.
www.syngforlivet.no
Et samarbeid om forskjellige sider av det å synge, enten det er i kor, viser, allsang eller annen
type sang. Tar også opp sang og helse som tema.
www.frifond.no/musikk
Nettsiden til tilskuddsordningen Frifond musikk – for lag med medlemmer under 26 år.
www.musikkutstyrsordningen.no
Tilskudd til rytmiske musikkaktører. Søknadsfrist 1. september og 1. februar.
www.musikk.no/nmr/tilskudd
Her finner du en oversikt over flere andre relevante støtteordninger for det frivillige
musikklivet, inkludert noen samleoversikter. Du finner også veien til Norsk Rockforbunds gode
veiledning i hvordan du skriver støtteverdige søknader.
www.noku.no
Norsk kulturforums nettsted. Her finner du bl a flere gode inspirasjonshefter for lokal
kulturutvikling. I tillegg til kommuner og fylkeskommuner er mange organisasjoner medlem, bl
a Norsk musikkråd.
www.frivillighetnorge.no
På nettsiden til Frivillighet Norge finner du mange gode støtteressurser for lokalt
frivillighetsarbeid. Norsk musikkråd er medlem.

På www.musikk.no finnes lenker til:
Norsk musikkråd, Musikkens studieforbund, våre medlemsorganisasjoner
og alle våre fylkesledd:
Østfold musikkråd
Akershus musikkråd
Oslo musikkråd
Hedmark og Oppland musikkråd
Buskerud musikkråd
Vestfold kulturnettverk
Telemark kulturnettverk
Aust-Agder musikkråd
Vest-Agder musikkråd
Rogaland musikkråd
Hordaland musikkråd
Sogn og Fjordane musikkråd
Møre og Romsdal musikkråd
Sør-Trøndelag musikkråd
Nord-Trøndelag musikkråd
Nordland musikkråd
Troms musikkråd
Finnmark musikkråd

www.musikk.no/ostfold
www.musikk.no/akershus
www.musikk.no/oslo
www.musikk.no/ho
www.musikk.no/buskerud
www.musikk.no/vestfoldkulturnettverk
www.musikk.no/telemark
www.musikk.no/aust-agder
www.musikk.no/vest-agder
www.musikk.no/rogaland
www.musikk.no/hordaland
www.musikk.no/sognogfjordane
www.musikk.no/moreogromsdal
www.musikk.no/sor-trondelag
www.musikk.no/nord-trondelag
www.musikk.no/nordland
www.musikk.no/troms
www.musikk.no/finnmark
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