Se i nettleser

Nye bransjestatistikker for musikk,
litteratur og visuell kunst
Mandag 12. desember lanserer Kulturrådet
bransjestatistikker for 2015. For første gang
presenteres bransjetall også for det visuelle
kunstfeltet. Les mer.

Kulturrådet ærespris til Forsvarets
musikk
Forsvarets musikk er tildelt Kulturrådets ærespris
2016. Onsdag 14. desember deler rådsleiar Tone
Hansen ut prisen i Horten. Prisutdelinga er eit ope
arrangement og alle er inviterte! Les meir.

12 nye dokumenter blir del av
dokumentarven
12 dokumenter med betydning for norsk historie skal
tas inn i samlingen over Norges viktigste dokumenter,
Norges dokumentarv. Bli med på lanseringsseminar 9.
desember. Les mer.

Nytt nordisk prosjekt om integrering og
inkludering
Kulturrådet har fått i oppdrag å lede prosjektet
«Kulturens og frivillighetens rolle i integrering og
inkludering». Prosjektet er et samarbeid mellom de
nordiske landene og varer fra 2017 til 2019. Les mer.

Lyst til å reise til Polen?
Det polske kulturdepartementet lyser ut midler til
kulturutveksling. Reis til Polen, ta imot besøk av en
polsk partner, start et nytt samarbeid, eller ta en
studietur for å styrke organisasjonen din.
Søknadsbehandlingen er rask og enkel. Les mer.

Kulturrådet lyser ut midler til
tidsskriftutredning
Tidsskriftene utgjør en viktig del av vår felles
ytringskultur. Nå utlyser Kulturrådet midler til en
utredning som skal kartlegge situasjonen for
tidsskriftene og bidra til økt kunnskap om deres
betydning i den kulturelle offentligheten. Les mer.

Kappleiken som arena for vurdering
Kva representerer kvalitet i vurdering av slåttespel, og
er vurderinga uavhengig av kontekst? I vår essayserie
reflekterar Synnøve S. Bjørset over kappleiken som
arena for vurdering av estetiske uttrykk. Les meir.
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Fagdag museum: Statistikk og rapportering
Hvordan kan museenes rapportering og statistikk bli bedre verktøy
for analyser av museenes virksomhet og betydning? Velkommen til
fagdag i Kulturrådet.

Lansering av Norges dokumentarv 2016
Den norske komiteen for verdens dokumentarv inviterer til lansering
og presentasjon av nye innføringer i det nasjonale registeret Norges
dokumentarv på Sentralen i Oslo.

Lanseringsseminar bransjestatistikk
Kulturrådet lanserer tre nye rapporter om bransjenes samlede
omsetning i 2015: Musikk, litteratur og visuell kunst i tall på
Håndverkeren i Oslo.

14.-15. desember
Rådsmøte
Årets siste møte i det kollegiale rådet. I rådsmøtet held rådets
medlemar faglege diskusjonar og går gjennom 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.

Utdeling av Kulturrådet ærespris
Forsvarets musikk er tildelt Kulturrådets ærespris 2016. Onsdag 14.
desember deler rådsleiar Tone Hansen ut prisen til Forsvarets
musikk i Horten. Prisutdelinga er eit ope arrangement og alle er
inviterte!

Søknadsfrister

Videoopptak

1. des. Innkjøpsordninga for omsett litteratur

Kulturrådets årskonferanse

2. des. Norsk kulturfond

Kreativ arena - seminar om kreative næringer

2. des. Diverse musikkprosjekt barn og unge
15. des. Andre scenekunsttiltak
17. jan. Tverrfaglige tiltak
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