Se i nettleser

Rådet møtte kulturministeren
Møte med kulturminister Linda Hofstad Helleland,
budsjettsøknad for 2017 og overføring av
knutepunktfestivalene var blant de viktigste sakene på
rådsmøtet 25. februar. Les mer

Tilskot til tidlegare knutepunkt
vidareført
Rådet har vedteke at tilskotet til dei tidlegare
knutepunktinstitusjonane skal vidareførast for 2017,
på same nivå som i 2016. Nye retningsliner vert
vedtekne i desember, og skal gjerast gjeldande frå
2018. Les mer

Tilbud om kompetanseheving i museer
Kulturrådet arrangerer hvert år flere seminarer, kurs
og konferanser rettet mot museer. Nå har vi samlet
dem alle i en felles oversikt for 2016. Les meir

Kulturrådet på Bylarm
3. mars, under årets Bylarm, inviterer Fond for lyd og
bilde og Kulturfondet til debatt om fremtidens
musikkordninger. 4. mars kan du booke et møte med
en saksbehandler og lære mer om EUs støtteordninger
for kunst og kultur, Kreativt Europa. Les mer

1,5 millioner kroner til Norsk-islandsk
kultursamarbeid
21 kunst- og kulturprosjekter har fått til sammen 1,5
millioner kroner i støtte til Norsk-islandsk
kultursamarbeid. Det kom inn 65 søknader til fristen i
desember. Les mer

Utstilling av europeisk samarbeid
Korleis kan kultursamarbeid bidra til eit betre Europa?
No kan du sjå Mennesker og muligheter, ei utstilling
av kulturprosjekt som har blitt støtta med EØSmidlar. Les meir

Stipendtildelingene for 2016 er klare
etter påske
Stipendkomiteene jobber for tiden med
søknadsvurdering av ca 8000 søknader.
Tildelingslistene publiseres på våre nettsider i uka
etter påske. Les mer

Boklansering: Litteratur i en digital tid
11. mars inviterer Kulturrådet og Scandinavian
Academic Press til seminar og lansering av
boka Litteratur i en digital tid av Øyvind Prytz. Boka
er resultatet av en forskningssatsning, som undersøker
hva som skjer med litteraturen når omgivelsene
digitaliseres. Les mer

Lov eller ikke lov?
Hva kan museene fritt publisere på nettet? Hvordan
skal man forstå åndsverkloven? Når blir et fotografi et
verk? Hvem har rettighetene, og hvor lang er
vernetiden? Diskusjonen har pågått i årevis. Kan en
fersk dom i Oslo tingrett gi oss noen svar? Les mer

Informasjonsmøter om Kreativt Europa
I 2015 ble det delt ut over 10 millioner kroner til
prosjekter med norske deltakere, i år er det nye
muligheter til å søke støtte. Kulturrådet holder derfor
en rekke informasjonsmøter for å informere og veilede
potensielle søkere. Les mer

Eksperimentell praksis – eksperimentell
vurdering?
Hvordan forholder man seg til kunstneriske uttrykk
som man kanskje ennå ikke har begreper for å
beskrive, spør Tanja Orning, cellist og postdoktor ved
Norges musikkhøgskole, i vår essayserie om
kvalitet. Les mer
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Seminar: Formidle - Forvalte - Fornye
Kulturrådet informerer om SPECTRUM som standard på KulturITs
brukermøte for museene. Tema for møtet er digitale løsninger for
formidling og samlingsforvaltning for framtiden.

Lanseringsseminar: Litteratur i en digital tid
Kulturrådet og Scandinavian Academic Press inviterer til seminar og
lansering av boka Litteratur i en digital tid av Øyvind Prytz.

Seminar: Museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter
Velkommen til museumsfaglig seminar i anledning stiftelsen av det
nye Museumsnettverket for demokrati og menneskerettigheter.

Lanseringsseminar: En ny kirkelyd?
Seminar og lansering av utredning En ny kirkelyd, om
kirkemusikken i Norge på 2000-tallet.

4 - 5 april
Rådsmøte
Rådsmøte blir halde sju gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet
blir orientert om vedtaka som er gjort i fagutvala og ein gjer også
enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte.
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Fremtiden i feltet kunst for unge – Kulturrådets rolle
Kulturrådet inviterer til seminar der vi lanserer evalueringsrapporten
for Kunstløftet, og inviterer til samtale om erfaringer og veien videre.

Søknadsfrister

Ledige stillinger

2. mars: Norsk kulturfond

Lærling (frist 1.mars)

27. mars: EØS-midler Ungarn

Saksbehandlere til seksjon for scenekunst
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