Se i nettleser

Få plasser igjen!
Kulturrådets årskonferanse
Harstad kulturhus, 4. - 5. november
Meld deg på innen 20. september for redusert pris. Les mer

Basma El Husseiny held
innleiingsforedrag på årskonferansen
- Det er ikkje nok å gje flyktningane mat og klede, seier
Basma El Husseiny som skal halde
innleiingsforedraget i Harstad. Ho arbeider for å gje
syriske flyktningar i Libanon noko å leve for også. Les
meir

Fire sesjoner å velge mellom på
årskonferansen
På torsdag 4. november arrangerer vi fire
parallellsesjoner på årskonferansen. Outsider-kunst,
samfunnsengasjert kunst, immateriell kulturarv og
kunst for barn og unge er tema for de fire sesjonene.

Les mer

Lansering av boken om Kulturrådets
historie
Kulturrådet og Samlaget inviterer til boklansering på
Litteraturhuset i Oslo. Forfattaren Alfred Fidjestøl vil
presentere boka "Eit Eige Rom. Norsk kulturråd 19652015" og det vil bli diskusjon og fleire faglege innlegg.
Les meir
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22. - 24. september
Landskonferanse foto 2015
Årets landskonferanse for foto arrangeres av Preus museum 22.-24.
september.

Rådsmøte
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde

Brukermøte KulturIT
Tema for brukermøtet er digitale samlinger og dialog. På møtet settes
fokus på videreutvikling av DigitaltMuseum.
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26. - 30. oktober
Kompetansekurs for museumsansatte
Kurset «Det relevante museum» vil finne sted på Britannia hotel i
Trondheim. Kurset er initiert av Kulturrådet og er et samarbeid
mellom Museumsforbundet, Norsk Folkemuseum og Nordisk Center
för Kulturarvspedagogik.

Rådsmøte
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde

Søknadsfrister

Publikasjoner

7. okt: Europeiske samarbeidsprosjekter

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i
norske museer

15. okt: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa
voksne

Retningslinjer for avhending

16. okt: Statens kunstnerstipend
16. okt: Houen og Mohrs legat
2. nov: Innkjøpsordning for omsett
skjønnlitteratur
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