Se i nettleser

Norsk fotosamling del av Verdens
dokumentarv
Fotografiene fra den norske amatørfotografen
Sophus Tromholts reiser i Finnmark i 1882 og 1883
er tatt opp i UNESCOs verdensarvregister.
Fotografiene gir et unikt innblikk i samisk kultur og
dagligliv. Les mer

Årskonferansen 2013
Kulturrådets årskonferanse 2013 arrangeres i
Bergen 13.-14. november. Tema for årets
konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.
Les mer

Store endringer i Statens
kunstnerstipend
For 2014 vil det bli store endringer for søkere til
Statens kunstnerstipend. Fra i år skal alle søknader
sendes elektronisk og det er ikke lenger mulig å
søke garantiinntekt. Les mer

Arkivstatistikken 2012
Arkivstatistikken for 2012 viser at norske
arkivinstitusjonar har arkivdokument frå nesten 40
000 ulike private arkivskaparar og at desse til
saman utgjer nesten 90 000 hyllemeter. Les meir

Ny støtteordning for
kulturnæringsaktører
Kulturrådet vil i høst lyse ut midler til
samlokaliseringer og samarbeid i nettverk for
kulturnæringsaktører. Målet er å styrke grunnlaget
for næringsutvikling og innovasjon i
kulturnæringene. Les mer

Fagutvalg i sving
Kulturfondets fagutvalg setter i disse dager i gang
med høstens vurdering av alle de om lag 1 500
søknadene som kom inn til fristen 1. juni. Les mer

Arkivdagen 9. november
Lurer du på hvilke skatter som skjuler seg i
arkivmagasinene? På Arkivdagen 9. november
åpner arkivinstitusjoner over hele Norden dørene
for publikum. Les mer

Høstens søknadsfrister
3. september kl. 13 er det søknadsfrist til Fond for
lyd og bilde. Alle søknader skal sendes elektronisk
via vår nye nettløsning. Søknader til Norsk
kulturfond skal sendes innen 1. september,
fremdeles på papir og via posten. Les mer

Flatbrød og sirkus 2013
Kva slags forteljingar engasjerer dei unge? Og kan
historieforteljing bidra til å gjere kulturarven meir
levande? Det er nokre av spørsmåla som vert drøfta
når Kulturrådet inviterer til seminaret Flatbrød og
Sirkus 2013, 16. og 17. september. Les meir
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Søknadsfrist Norsk kulturfond
Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond.

Søknadsfrist Fond for lyd og bilde
Søknadsfristen for prosjektstøtte fra Fond for lyd og bilde er
3. september kl. 13:00. Søknadene skal leveres elektronisk.
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16.-17. september
Seminar: Flatbrød og sirkus 2013
Historieforteljing er temaet for seminaret Flatbrød og Sirkus 2013,
16. og 17. september.

18.-19. september
Seminar: Østersjøregionens 5. kulturarvsforum
Forumet for østersjøsamarbeid holder sitt 5. forum for kystkultur i
Tallin. Tema for konferansen er Kystkultur i endring.

Rådsmøte
Møte i Kulturrådet.

Søknadsfrist: Statens kunstnerstipend
Frist for å søke Statens kunstnerstipend og Houen og Mohrs legat.

24.-25. oktober
Konferanse: Nordisk arkivformidlingskonferanse 2013
Kulturrådet, Landslaget for lokal- og privatarkiv og Riksarkivaren
arrangerer nordisk arkivformidlingskonferanse i Oslo.

13.-14. november
Årskonferansen 2013
Kulturrådets årskonferanse arrangeres i Bergen 13.-14. november.
Tema for årets konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.
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