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Endringer i flere av Kulturfondets
støtteordninger
Fra søknadsfristen 2. desember 2015 vil det skje
endringer for flere av Kulturfondets støtteordninger.
Dette gjelder spesielt støtteordningene for barn og
unge, tverrfaglige tiltak, rom for kunst, samt flere
litteraturordninger. Les mer

Styrker satsingen på barn og unge
Kulturrådet vedtok i rådsmøtet å gi alle fagutvalg større
ansvar for barne- og ungdomskultur, og avvikle
fagutvalget for barn og unge. Rådet håper med dette å
få til en ytterligere kunstnerisk utvikling av barne- og
ungdomskulturfeltet. Les mer

Millionar til kulturlivet
24. september var Kulturrådet samla til årets fjerde
rådsmøte. Ærespris, dei ulike fagområda sine planar for
det komande året og endringar i støtteordningar var
viktige saker på dagsorden. I tillegg vart ei rekkje
tildelingar drøfta og vedtekne. Les meir

Europeiske kulturråd samlet i Oslo
Kulturrådet var i år vertskap for det europeiske
fellesmøtet for IFACCA, verdensorganisasjonen for
kulturråd. 16 europeiske land var samlet i Oslo for å
utveksle erfaringer og diskutere praksis innen aktuelle
kunst- og kulturpolitiske temaer. Les mer

Skulpturlandskap Nordland tildeles
Kulturrådets ærespris
Kulturrådets ærespris for 2015 tildeles prosjektet
Skulpturlandskap Nordland, for deres enestående
internasjonale skulptursamling og det arbeidet som er
gjort for å bygge opp og formidle kunstprosjektet. Les
mer

Knut Haaviks tid som rådsmedlem
Den største utfordringen for Knut Haavik i Kulturrådet
var å bli akseptert av de andre rådsmedlemmene. Selv
synes han tiden i Kulturrådet var den mest spennende
perioden i karrieren hans. Les mer

Viser historier på kartet
Hvem bodde i leiligheten din for 100 år siden? Hva er
historien bak historiske monumenter du går forbi? Hva
har skjedd bak gamle teglsteinsfasader på
Grünerløkka? Ved å kombinere kart og åpne offentlige
data kan du få svar på dette og mye mer. Les mer

EØS-midler for store og små i Romania
18 norske kulturaktører deltar i kulturutveksling i
Romania, finansiert av EØS-midlene. Prosjektene
dekker alt fra teater og musikk til forskning og
kulturarv, og deltakerne er i alle aldersgrupper. I
september besøkte Kulturrådet flere av prosjektene. Les
mer

Nå kan du søke om kunstnerstipend
Arbeidstipender, diversestipender og stipender for
etablerte kunstnere og seniorkunstnere er nå lyst ut.
Søknadsfristen er 16. oktober kl. 13.00. Les mer
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Seminar: Lyrikk, takk! - om samtidslyrikk
Lyrikk, takk! skal informere om kulturfondbøkene og
inspirere blant annet bibliotekansatte til å lage egne
arrangementer og aktiviteter omkring formidling av
lyrikk. Arrangementet finner sted på Plassen kulturhus,
Molde.
OKT

26
OKT

27

26. - 30. oktober
Kurs: Det relevante museum
I oktober er det igjen tid for en ukes kompetansekurs
for museumsansatte. Kurset avholdes på Britannia
hotel i Trondheim.

Lanseringsseminar: Arena, kunst og sted
Kulturrådet inviterer til lansering av to nye
forskningsrapporter om norske kunst- og
kulturarenaer på Litteraturhuset i Oslo.
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Lansering av Eit Eige Rom. Norsk kulturråd 1965-2015
Kulturrådet og Samlaget inviterer til boklansering på
Litteraturhuset i Oslo. Forfattaren Alfred Fidjestøl vil
presentere boka om Kulturrådets historie.
4.- 5. november
Årskonferansen
Kulturrådet inviterer hele kulturlivet til årskonferanse
med debatt og feiring av Kulturrådets 50-årsjubileum i
Harstad 4.-5. november.

Seminar: Det digitale landskap i bevegelse
Kultur- og naturreise inviterer til konferanse på DogA
13. november. Hvordan kan åpne data bidra til
innovasjon? Konferansen tar for seg alt fra digitale
fortellinger og informasjonen som lages lokalt, til
diskusjonene som hører hjemme på den politiske
arenaen.

Informasjonsmøte om litteraturstøtteordningene
Informasjonsmøte om tilskuddsordningene for
litteraturprosjekt, litteraturproduksjon og
litteraturformidling i Mølleparken 2, hos Kulturrådet.

Søknadsfrister

Ledig stilling

15. okt: Innkjøpsordning ny norsk

Scenekunstkonsulent

sakprosa voksne
16. okt: Statens kunstnerstipend
16. okt: Houen og Mohrs legat
2. des: Norsk kulturfond
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