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Se i nettleser

Frykter at kulturarv kan forsvinne
Det er v anlig at ulov lig salg av kulturminner
blomstrer i land som er preget av krig og konflikt,
som i Sy ria. Kulturrådet informerte om import og
eksport av kulturminner på Reiseliv smessen. Les
mer

Hands up. Be counted strømmes
direkte
I dag arrangeres seminaret "Hands up. Be
counted" om mangfold i kulturliv et. Du kan følge
seminarets direktesending fra klokka 9:30 på
nettsidene v åre. Les mer

Hacking i Kulturrådet
Kulturrådet åpner dørene for hackere, designere
og andre som v il lete etter gode historier i
databaser fra offentlige aktører. I to dager skal
deltagerne på #Hack4NO kode, v isualisere og i
felleskap skape noe ny tt av åpne data. Les mer

Jakter på de unges respons
Hv a opplev er og tenker barn og unge om kunst?
Med tiltaket Ung respons v il Kulturrådet at de
selv uttry kker sine tanker om kunst. Les mer
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Innkjøpsordningens ABC
I den siste tida har innkjøpsordningen fått my e
oppmerksomhet. Lurer du på hv a slags ordning
det er? Les mer

Endret praksis for
kulturvernsavsetningen
Institusjoner i Det nasjonale museumsnettv erket
kan fra nå av , i noen tilfeller, søke støtte til
prosjekter fra av setningen for Kulturv ern i
Kulturfondet. Les mer

Kulturrådet - streng, men rettferdig
Kulturrådet skjerper inn muligheten for
innsending av dokumenter etter at søknadsfristen
er utløpt. Dette blir gjort for å sikre
likebehandling for alle søkerne. Les mer

Reisebrev fra Chile
Hv a har Norsk kulturråd til felles med kulturrådet
i Australia, Singapore, Rwanda og Fiji? V erdens
organisasjon for kulturråd, IFACCA, er samlet i
Santiago de Chile fra mandag 1 3. til torsdag 1 6.
januar. Les mer

JAN

31

Nomineringsfrist for Memory of the world
Frem til 31. januar kan du sende inn nominasjoner til UNESCOs
internasjonale Memory of the World-register.
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FEB

6
FEB

7
MARS

17

Seminar
Åpne data i kultursektoren
Hvilke erfaringer har kulturinstitusjoner i Norge og internasjonalt
gjort seg med å åpne opp og dele datasett? Kulturrådet inviterer til
seminar.

7.-8. februar
#HACK4NO: Hackathon
7.-8. februar inviterer Kulturrådet og Kultur- og naturreise til
hackathon, et døgn med eksperimentering og lek med kultur- og
naturdata.

17.-18. mars
Nordisk arkivformidlingskonferanse
Hva er status for arkivformidlingsfeltet i Norden? Konferansen vil ta
opp temaer som digital formidling og arkivets rolle i dagens samfunn.

Søknadsfrister

Ledige stillinger

4. feb.: Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde

To ledige vikariater i musikkseksjonen

4. feb.: Norsk kulturfond - Basisfinansiering

Prosjektmedarbeider i Kultur- og naturreise

frie scenekunstgrupper, Fri scenekunst dans
og Fri scenekunst teater
1. mars: Norsk-islandsk kultursamarbeid
4. mars: Norsk kulturfond
7. april: EØS-midler - store prosjekter i
Romania
25. april: EØS-midler - små prosjekter i
Romania
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Følg oss på Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.
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