Se i nettleser

Årskonferansen 2014: Her er innleggene
Mer enn 500 deltok på Kulturrådets årskonferanse om
kunsten og pengene. Nå kan du lese innlegg og se
opptak fra konferansen i Lillestrøm. Les mer

Pionerutstilling om norske sigøynere
For tiden vises utstillingen "Norvegiska romá - norske
sigøynere, ett folk – mange stemmer" på Oslo
Museum. Det er første gang et norsk museum
formidler deres historie. Les mer

Nå kan du søke Norsk kulturfond
Tirsdag 2. desember kl. 13.00 er fristen for å sende inn
søknader til Kulturfondet. Vi anbefaler at du begynner
i god tid. Les mer

Arkivdagen 8. november
Lørdag 8. november åpner mange av arkiv i Norge
dørene. Du kan høre foredrag eller besøke utstillinger
som viser deg dokumenter og foto du aldri før har
sett. Les mer

Kulturfondssøkeren i gang med arbeidet
Husker du Torgrim Mellum Stene? Scenefortelleren
som i juni fikk forprosjektstøtte av Kulturrådet? Han er
godt i gang med å prøve ut soloforestillingen sin. Les
mer

Fengslande fagdag
Kulturrådet arrangerer fleire fagdagar i haust. Først
ute var fagdagen 16. oktober om kultur og
kriminalomsorg. Les meir

Skråblikk på norsk-polsk samarbeid
70 kulturaktører delte sine erfaringer med
internasjonalt kultursamarbeid. Ifølge den polsknorske kunstneren Dagmara Pater kan det by på en del
utfordringer. Les mer
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6.-7. november
Fagdag: Arkiv i museum
Fagdag og kurs om arkivarbeid i museum. Innledere og kursholdere
fra Kulturrrådet, Riksarkivaren, organisasjoner og
enkeltinstitusjoner.

Møte: Museenes rapportering og statistikkarbeid
Kulturrådet inviterer til møte for å presentere og drøfte muligheter
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og utfordringer knyttet til museenes rapportering og statistikkarbeid.
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Møte: De faglige museumsnettverkene
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På årets samling for de nettverksansvarlige museene vil vi vektlegge
erfaringsutveksling og planer fremover.

Konferanse: Immateriell kulturarv i Norge
Konferanse for alle som arbeider med immateriell kulturarv. På
konferansen får vi blant annet høre om det internasjonale arbeidet på
feltet og om sentrale institusjoners og organisasjoners roller i Norge.

Fagdag: Kultur og helse
Kultur og miljø påverkar hjernen vår og dermed helsa vår, velværet
og læringsevnen. Kulturrådet inviterer til fagdag om dette temaet.

1. - 2. desember
Fagdag: Generic Learning Outcomes
Fagdag om Generic Learning Outcomes, eit metodisk verktøy for
evaluering av og forsking på læring i arkiv, bibliotek og museum.

Lansering av Noregs dokumentarv 2014
Den norske komiteen for verdas dokumentarv inviterer til lansering
og presentasjon av nye innføringar i det nasjonale
dokumentarvregistret.
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9.-10. desember
Rådsmøte
Møte i Kulturrådet.

Søknadsfrister

-

3. nov: Reisestøttemidler internasjonalt

2. des: Norsk kulturfond

1. des: Innkjøpsordningen for ny norsk

9. jan: Det norsk-tsjekkiske kultursamarbeidet

sakprosa
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