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Nye rådsmedlemmer i 2016

Tone Hansen er i statsråd oppnevnt som ny leder av
Kulturrådet fra 2016 til og med 2019. Martin EiaRevheim, Jorunn Veiteberg, Thorbjørn Gabrielsen og
Maria Utsi oppnevnes som medlemmer for samme
periode. Les mer

Musikkbransjen omsatte for 3,5 milliarder i 2014

Rapporten Musikk i tall 2014 viser at det ble omsatt
musikk for 3,5 milliarder kroner i Norge i 2014. Det
er en økning fra 2012, og en liten nedgang fra
rekordåret 2013. Les mer

Siste møte for Slettholms råd

Årets siste rådsmøte blei halde i Oslo og Bodø. I
løpet av to fullpakka dagar delte rådet ut driftsstøtte
for 2016, gav støtte til fri scenekunst og hundrevis av
andre prosjekttiltak. I tillegg delte dei ut æresprisen
til Skulpturlandskap Nordland. Les meir

Millionløft til kunsthaller og visningsarenaer

Kulturrådet gir økt støtte til flere kunsthaller og
andre visningssteder for visuell kunst i 2016. - Dette
utgjør et stort løft for det visuelle feltet, sier
rådsmedlemmene Geir Haraldseth og Geir Harald
Samuelsen. Les mer

52,4 millioner til 114 musikkfestivaler

Tildelingene til musikkfestivaler for 2016 er klare.
Kulturrådet har i høst behandlet 172 søknader til
musikkfestivaler, med en samlet søknadssum på ca.
136 millioner kroner. Les mer

Rekordmange sikringssøknader

Det kom inn rekordmange søknader da Kulturrådet
lyste ut sikringsmidler for 2016. 29 museer er tildelt
til sammen 2,5 millioner kroner. Les mer

23,6 millioner til fri scenekunst

Kulturrådet har delt ut 12,7 millioner kroner til 20
prosjekter innen dans og 10,9 millioner kroner til 19
prosjekter innen teater. Les mer

44,7 millioner til 73 musikkensembler

Kulturrådet har fordelt 44,7 millioner kroner til 73
musikkgrupper, orkestre, kor og vokalensembler for
2016. 14 er nye på ordningen for musikkensembler i
2016. Les mer

Brynjar Åbel Bandlien er ny scenekunstkonsulent

Brynjar Åbel Bandlien er ansatt som ny
scenekunstkonsulent i Kulturrådet. - Jeg gleder meg
til å bli enda bedre kjent med det norske
scenekunstfeltet, sier Bandlien. Les mer

Stor interesse for immateriell kulturarv

Kulturrådet hadde sett av to millionar kroner til ei
satsing på immateriell kulturarv i denne
søknadsrunden. Det kom inn mange og gode
søknader og 18 av desse blei støtta. Les meir

Æresprisen tildelt Skulpturlandskap Nordland

- Dette er en pris vi deler med mange og som
forplikter. Det gir stor inspirasjon til å gå videre med
formidlingsarbeidet, sa fylkesordfører Sonja Alice
Steen i sin takketale under prisutdelingen. Les mer

Nye tildelinger til gjesteoppholdsstøtte

14 kunst- og kulturarenaer er tildelt støtte til å
finansiere opphold for gjestekunstnere og/eller
kuratorer fra Kulturrådets forsøksordning for
gjesteoppholdsstøtte. Blant tilskuddsmottakerne er
Lørenskog hus og Spriten Kunsthall i Skien. Les mer

Driftsstøtte til 102 kunst- og kulturvirksomheter

Kulturrådet har i rådsmøtet 14. og 15. desember
tildelt 160 millioner kroner i driftsstøtte til 102
mindre institusjoner og kulturvirksomheter. 12 tiltak
er nye på ordningen i 2016. Les mer

Digitalt fortalt fases ut

1. januar 2016 overføres innholdet på
Digitaltfortalt.no til DigitaltMuseum.no. Det blir
ikke lenger mulig å redigere eksisterende
fortellinger, og nye fortellinger må publiseres i andre
systemer. Les mer

Informasjonsmøte for søkere til Fond for lyd og bildes
musikkordninger
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Fond for lyd og bilde inviterer musikkbransjen til
informasjonsmøte.
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Rådsmøte
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Rådsmøte blir halde sju gonger i året. Her møtest rådets
medlemar til faglege diskusjonar og gjennomgang av
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.
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