Se i nettleser

Kvar fjerde søkjar fekk støtte i 2014
Kulturrådet fekk inn til saman meir enn 20 000 søknader
i 2014. Av desse fekk 4760 prosjekt, kunstnarar,
festivalar og kulturverksemder prosjektstøtte eller stipend.
Det viser tal frå Kulturrådet si årsmelding for 2014. Les
meir

Søknadsfrist Norsk kulturfond
Søknadsfristen for støtteordningar under Norsk
kulturfond er 2. juni kl. 13.00. Søknadane skal leverast
elektronisk. Les meir

Kulturrådets jubileumskonferanse
Vi inviterer til bred diskusjon om verdien av kunsten og
kulturen i samfunnet. Velkommen til Kulturrådets
årskonferanse og jubileumsfeiring i Harstad 4.5.
november. Les mer

Ny arrangørstøtteordning for visuell
kunst
Kulturrådet har etablert en ny arrangørstøtteordning for
det visuelle kunstfeltet. Ordningen vil i første omgang ha
to prioriterte målgrupper: Kunstnerdrevne visningssteder
og kunstfestivaler. Les mer

Klangfugl  Kunst for de aller minste
Med prosjektet Klangfugl satte Kulturrådet i 1999 i gang
arbeidet med å skape kunst for en ny målgruppe, de aller
minste barna, mellom null og tre år. Les mer

Lanseringsseminar  Fri scenekunst i
praksis
Kulturrådet inviterer til fagseminar og lansering av boka
Fri scenekunst i praksis 8. juni. Boka er skrevet av
Melanie Fieldseth og tar for seg den frie scenekunsten i
Norge fra 2000 og frem til i dag. Les mer

Kulturutveksling med Romania
Nytt kulturhus i et nedlagt industribygg,
dokumentasjonssenter om romkultur og kreative
teaterkurs for unge. Dette er noen av
samarbeidsprosjektene som nå gjennomføres i Romania
med støtte fra Norge gjennom EØSmidlene. Les mer

Økende bruk av strømmetjenester
Det norske musikkpublikummet bruker stadig mer tid og
penger på strømmetjenester for musikk og har for lengst
sluttet å kjøpe fysiske album. Det kommer frem i
rapporten Musikk i tall 2013. Les mer

Ragnar Hovlands tid i rådet
Forfattar Ragnar Hovland hugsar betre medlemmene enn
sakene frå tida si i Kulturrådet. Men han hugsar rådet
fekk gjennom ordninga med støtte til norske teikneseriar.
Les meir

Konservative boklesere og sterkt

hjemmemarked
Den norske bokbransjen omsatte for 6,1 milliarder kroner
i 2013. Halvparten av alle bøkene som ble solgt samme
året ble solgt i en bokhandel. Les mer
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Styremøte Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av
innspilling av lydog filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd
og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk,
scene, film.

Formidlingsseminar om Noregs dokumentarv
Den norske komiteen for verdas dokumentarv inviterer til
formidlingsseminar om Noregs dokumentarv i Oslo.

5  6 juni
#HACK4NO 2015
#Hack4NO 2015 finner sted 5.6. juni i Kartverkets lokaler på
Hønefoss. Utviklere, designere, programmerere, studenter, gründere
og andre kreative hoder inviteres til å «hacke» i kartdata og andre
offentlige data i halvannet døgn.

Lanseringsseminar Fri scenekunst i praksis
Kulturrådet inviterer til fagseminar og lansering av boka Fri
scenekunst i praksis 8. juni. Boka er skrevet av Melanie Fieldseth og
tar for seg den frie scenekunsten i Norge fra 2000 og frem til i dag.

9  10 juni
Rådsmøte
Rådsmøta blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

September

14

1415 september
Flatbrød og sirkus 2015
Seminar om kulturarvens mange moglegheiter i Den kulturelle
skulesekken. Tema for Flatbrød og Sirkus 2015 er «Ungdommen
notildags – kven er dei?

Søknadsfrister

Publikasjoner

2. juni: Norsk kulturfond

Årsmelding Kulturrådet 2014

2. juni: Innkjøpsordning allmenne

Litteratur i tall 2013

kulturtidsskrift

Musikk i tall 2013

15. juni: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa
voksne

Metodenotat. Musikk og litteratur i tall
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