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Kulturrådet fremmer kvinners
stemmer i 2013
I dag er det 100 år siden allmenn stemmerett ble
innført i Norge. Stemmerettsjubileet vil prege
kulturlivet i 2013 og gjenspeiles også i Kulturrådets
virksomhet. Les mer
Foto: Millimedia

53 millioner til kunst og kultur
Kulturrådet var samlet til årets tredje rådsmøte 6.
og 7. juni. Det var kommet inn over 1800 søknader
til fristene. Samlet søknadssum var på over 300
millioner kroner og 539 søknader fikk tilskudd på
nesten 53 millioner kroner. Les mer
Foto: Christianssand Ensemble/May Elin Aunli

Kulturrådet flytter 4. juli
Kulturrådet flytter i sommer. Flyttelasset går den 4.
juli, og fra og med mandag 8. juli finner du oss i
Mølleparken 2 ved Akerselva. Besøksadressen er
ny, men postadressen forblir den samme.
Les mer

Har allerede tatt grep
Riksrevisjonen anbefaler Kulturrådet å følge opp
flere forhold som gjelder forvaltningen av tilskudd.
Kulturrådet har vært forberedt på kritikken, og er i
gang med å implementere det største og mest
omfattende moderniserings-prosjektet i
Kulturrådets historie. Les mer

Ny ordning for innkjøp av oversatt
sakprosa
Kulturrådet har i rådsmøte 6. og 7. juni vedtatt å
sette i gang en ny prøveordning for innkjøp av
oversatt sakprosa. Frist for påmelding til første
innkjøpsrunde er 1. august. Les mer
Foto: Siv Magnhild Bjelland / Creative Commons

Digital litteratur - ikke bare e-bok
Hvordan påvirkes litteraturen av den digitale
utviklingen? Kulturrådet retter blikket mot
konsekvensene for det litterære uttrykket. Den 20.
juni lanseres rapporten "Litteratur i digitale
omgivelser." Les mer
Dawn, 2013 © Michael Johansson / BONO 2013

Fond for lyd og bilete blir elektronisk
Skal du søkje om prosjektstøtte frå Fond for lyd og
bilete 1. september må du gjere det elektronisk. Les
meir

Scenekunst med styrke og bredde
Kulturrådet har delt ut 20 millioner kroner til
prosjekter innen fri scenekunst, dans og teater.
Rundens største tilskudd går til Morten Traavik,
som er tildelt tre millioner kroner til prosjekter i
Nord-Korea og Nordøstpassasjen. Les mer
Foto: Traavik.info

Kulturrådsloven trådt i kraft
Fredag 7. juni ble Lov om Norsk kulturråd
sanksjonert i statsråd. Loven trer i kraft straks.
Kulturrådsloven befester prinsippet om armlengdes
avstand og Kulturrådets uavhengighet. Les mer
Foto: Ivar Kvaal

Kulturrådets historie nedtegnes
I 2015 feirer Kulturrådet 50-årsjubileum og i den
anledning skal Kulturrådets historie skrives.
Høsten 2013 begynner forfatter Alfred Fidjestøl på
bokprosjektet. Les mer
Foto: Bjørn Finstad / Aftenposten (Scanpix)

Ny handlingsplan for kulturnæringer
Tre statsråder var med og lanserte regjeringens nye
handlingsplan for kulturnæringer. Kulturrådet vil
sammen med Innovasjon Norge få en viktig rolle i
oppfølgingen av planen. Les mer

Pris for åpne data
Kulturrådet fikk pallplass i kåringen av Norges
mest åpne etat for arbeidet med tilgjengeliggjøring
av kulturarvsdata. Les mer
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Søknadsfrist: Musikerordningen - semiprofesjonelle kor
Musikerordningen styrkes med 750.000 kroner til semiprofesjonelle
kor. Første søknadsfrist er 14. juni 2013.

Call for paper - konferanse om arkivformidling
Kulturrådet arrangerer, i samarbeid med LLP og Riksarkivet, en
konferanse om arkivformidling i oktober. Vil du bidra med innlegg?
Send forslaget innen 15. juni 2013.

Seminar: Litteratur i digitale omgivelser
Lansering av forskningsrapporten Litteratur i digitale omgivelser hos
Kulturrådet i Militærhospitalet på Grev Wedels plass 1, Oslo

Søknadsfrist: Kulturutveksling med Spania, EØS-midlene
EØS-midlene lyser nå ut midler til samarbeid med spanske
kulturaktører. 422 500 euro er satt av til samarbeidsprosjekter innen
utøvende kunst og mobilitetsstøtte.

AUG

01
NOV

13

Søknadsfrist: Ny prøveordning for innkjøp av oversatt sakprosa
Frist for påmelding til første innkjøpsrunde er 1. august.

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

Tildelinger

Publikasjoner og ledig stilling

Tildelinger Norsk kulturfond runde 2, 2013

To ledige stillinger i Kulturrådet

Tildelinger Fond for lyd og bilde runde 1, 2013

Årsmelding 2012 - Kulturrådet
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