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Besøk av Widvey, strategi og
tildelingar
9. og 10. juni var Kulturrådet samla til årets tredje
rådsmøte. Møte med kulturministeren, ny strategi og
høyringssvar til endringane i lova om Norsk kulturråd
var viktige saker som vart handsama. Les meir

Vil ha mer kunnskap om kunst, kultur og
kvalitet
Kulturrådet lyser ut fem millioner kroner til forskning på
kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur.  Vi håper
på en rekke interessante forskningsprosjekter som kan
kaste lys over et viktig og svært aktuelt tema, sier
prosjektleder Øyvind Prytz. Les mer

19,7 millioner til fri scenekunst
Kulturrådet har delt ut 7,7 millioner kroner til 17
prosjekter innen dans og 12 millioner kroner til 25
prosjekter innen teater. Denne tildelingsrunden
karakteriseres særlig av prosjekter som henvender seg til
et ungt publikum. Les mer

EØSsamarbeid – en suksess for norsk
kulturliv
Siden 2012 har mer enn 130 norske kunst og
kulturaktører fått mulighet til å delta i europeisk
kultursamarbeid. – Kultursamarbeidet med EØSmidlene
har vært en suksess, slår Anne Aasheim fast. Les mer

Ny bok om det frie scenekunstfeltet
Melanie Fieldseths har skrevet bok om det frie
scenekunstfeltet. "Fri scenekunst i praksis" er en
beskrivelse av et mangfoldig fagfelt i stadig endring. Les
mer

Hvem bør få æresprisen i 2015?
22. juni er siste frist for å foreslå kandidater til
Kulturrådets ærespris i jubileumsåret 2015. Har du
forslag til noen som har gjort en betydelig innsats for
kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et
prosjekt. Les mer

Satsar på immateriell kulturarv
Kulturarv er meir enn bygningar og monument.
Kulturrådet øyremerker no to millionar kroner til arbeid
med immateriell kulturarv. Les meir

Festspillene i NordNorge  50 år
Festspillene i NordNorge var noe av det første
Kulturrådet gav støtte til. Festivalideen oppsto i en pause
under et bystyremøte i Harstad og ble dannet på et
«serviettmøte» på et av byens hoteller. Les mer

Sju kulturarenaer får støtte til
gjesteopphold
Sju kunst og kulturarenaer er tildelt støtte for å
finansiere opphold for gjestekunstnere og/eller
kuratorer. Les mer

Kunst fra arkivene
Kunst med utspring i kildemateriale fra norske arkiver
presenteres i «Hva er det med arkiv?». Rapporten
oppsummerer det kulturrådsinitierte prosjektet med
samme navn. Les mer.

Seks nye på aspirantordningen
Seks aspirantstipender ble fordelt til like mange kunst og
kulturvirksomheter i rådsmøte 9. juni. Det kom inn totalt
27 søknader til aspirantordningen i 2015. Les mer
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Årskonferansen åpner for påmelding
Kulturrådet inviterer hele kulturlivet til årskonferanse med debatt og
feiring av Kulturrådets 50årsjubileum i Harstad 4.5. november.

14.  15. september
Seminar: Flatbrød og Sirkus 2015
Seminar om kulturarvens mange moglegheiter i Den kulturelle
skulesekken på Hotell Bristol i Oslo. Tema for Flatbrød og Sirkus
2015 er «Ungdommen notildags – kven er dei?

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

Publikasjoner

1. sept: Statens utstillingsstipend

Fri scenekunst i praksis. Om utviklingen i det
frie scenekunstfeltet på 2000tallet.

1. sept: Innkjøpsordninger
2. sept: Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde

Hva er det med arkiv?

2. sept: Norsk kulturfond
15. okt: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa
voksne
16. okt: Statens kunstnerstipend
16. okt: Houen og Mohrs legat
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