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Hvem vil du gi Kulturrådets ærespris til?
Kulturrådet inviterer deg til å være med og bestemme hvem
som skal få æresprisen i jubileumsåret. Har du forslag til
kandidater som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet?
Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt du synes
fortjener Norges viktigste kulturpris.Les mer

EU-priser til litteratur og kulturarv
2015 ser ut til å bli et særdeles godt år for norske
kulturaktørers synlighet i Europa. Ida Hegazi Høyer er tildelt
EUs litteraturpris, og Eidsvollsbygningen og uthusprosjektet
på Røros har fått tildelt EUs kulturminnepris. Les mer

2,6 millioner kroner til kor og
vokalensembler
Kulturrådet har fordelt 2,6 millioner kroner til ni kor og
vokalensembler fra Kulturrådets tilskuddsordning for
musikkensembler. Les mer

Stor interesse for ny driftsstøtteordning
Over 200 møtte opp da Kulturrådet arrangerte dialogmøte
om den nye driftstøtteordningen for kulturvirksomheter.
- Ordningen må i stor grad bli til mens vi går, var rådets
budskap til de fremmøtte. Les mer

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde
Den 12. april hadde det nye styret i Fond for lyd og bilde sitt
første styremøte. Årets første tildelinger er dermed klare. Les
mer

Kunstnarstyrte visningsstader
Bak store vindauge i Nøstegaten i Bergen finn du
visningsrommet Entrée, eit av fem som har fått støtte frå
Kulturrådets prøveordning for kunstnarstyrte
visningsstader. Les meir

Kom og hack!
Kartverket og Difi inviterer alle interesserte til å
eksperimentere, kombinere, drodle, utvikle og skape noe nytt
med åpne data under #hack4no på Hønefoss 5. og 6. juni. Les
mer

EU støtte til elektronika og ungdomssymfoni
Åtte norske kulturaktører får støtte fra EU til å samarbeide
internasjonalt. Dette gir store muligheter for norsk kulturliv
til å nå et større europeisk publikum. Les mer

APRIL

Musikk og litteratur i tall
Kulturrådet inviterer til lansering av rapportene Musikk i tall 2013 og
Litteratur i tall 2013.

JUNI

5 - 6 juni
#HACK4NO 2015
Kartverket og Difi tar stafettpinnen og arrangerer #hack4no i 2015.
Dette blir Norges bidrag til Nordic Open Data Week. #Hack4NO
2015 finner sted i Kartverkets lokaler på Hønefoss. Temaet i år er
åpne data.
9 - 10 juni
Rådsmøte
Rådsmøta blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.
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Søknadsfrister

Tildelinger

4. mai: Innkjøpsordninger

Statens kunstnerstipend for 2015

5. mai: Prosjekt- og utviklingsmidler for

Kor- og vokalensembler

museum
2. juni: Norsk kulturfond
2. juni: Innkjøpsordning allmenne kulturtidsskrift
15. juni: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa
voksne
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