Se i nettleser

Utstillingsvindu for norske kunstnere
Den nordiske kunstmønstringen Nordic Matters åpnet i
London 13. januar. Kulturrådets direktør Kristin
Danielsen var til stede på åpningen og hadde i tillegg et
samarbeidsmøte med de nordiske kulturrådslederne. Les
mer

En million ekstra til aspirantordningen
Kulturdepartementet har delt ut 8 millioner kroner i
spillemidler til integreringstiltak i kunst og kulturlivet.
Kulturrådet har fått en million av disse midlene til å
styrke aspirantordningen. Les mer

Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder
Kulturrådet inviterer til lanseringskonferanse for det
nordiske prosjektet Kulturen og frivillighetens rolle i
integrering og inkludering. Les mer

To millioner til visuell kunst for unge
Kulturrådet lyser i 2017 ut to millioner kroner på det
visuelle kunstfeltet til profesjonelle kunstprosjekter rettet
mot barn og unge. Les mer

Støtte til felles digitale løsninger i
museene

Kulturrådet satser på videreutvikling av digital formidling
og felles infrastruktur i andre tildelingsrunde i
museumsprogrammet for digital utvikling 20152017. Syv
prosjekter er tildelt støtte. Les mer

To scenekunstordninger skal evalueres
Kulturrådet har gitt Oxford Research i oppdrag å evaluere
to scenekunstordninger, forprosjektordningen og
arrangørordningen. Les mer
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Internasjonal kulturkraft
Norsk kulturforum og Kulturrådet inviterer til konferanse om
internasjonalt kultursamarbeid i Bergen. Konferansen er rettet mot
kulturarbeidere i kommuner og fylkeskommuner. Les mer

Rådsmøte
Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i
Kulturrådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste
søknadsrunde. Rådet blir orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer
også enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Les
meir

Styremøte Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av
innspilling av lydog filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd
og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk,
scene, film. Les mer

Perspektiver på kunsten og kulturens plass i barn og unges liv
Kulturrådet inviterer til innspillsseminar for et nytt
forskningsprogram om barn og unge og kunst og kultur. Forskere og
andre interesserte inviteres med dette til å komme med innspill som
vil danne grunnlag for den videre programutformingen og for
utlysningen av midler. Les mer
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Utvalget for Statens kunstnerstipend
Utvalget for statens kunstnerstipend tildeler midler etter innstilling
fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av
kunstnerorganisasjonene. Les mer

Kulturens rolle i migrasjonens tidsalder
Lanseringskonferanse for det nordiske prosjektet Kulturen og
frivillighetens rolle i integrering og inkludering. Les mer

3.4. april
Rådsmøte
Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i
rådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.
Rådet blir orientert om vedtaka i fagutvala og ein gjer også
enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte. Les meir

Søknadsfristar

Siste tildelingar

1. feb: Innkjøpsordning for ny norsk skjønn

Museumsprogram: Digital utvikling

litteratur

Sikringstiltak i musea

2. feb: Fri scenekunst  teater

Siste tildelingar frå Kulturfondet

2.feb: Fri scenekunst  dans

Siste tildelingar frå Fond for lyd og bilete

4. feb: Omsetjing og promotering av europeisk
litteratur
9. feb: Fond for lyd og bilete prosjektstøtte
9. feb: Norsk musikk i audiovisuelle
produksjonar
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