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Se i nettleser

Meld deg på Kulturrådets årskonferanse!
Er det samiske anerkjent som en del av den nasjonale fortellingen? Hvor kommer
det sterke politiske engasjementet i samisk kunst fra? Samisk kunst og kultur er
tema for konferansen som arrangeres 9. november i Oslo.
Les mer og meld deg på her.
Ill.: Oaivemozit/galskap/madness, 2013 av Máret Ánne Sara.

Foreslå kandidat til æresprisen nå!
I morgen, 1. september, går fristen for å foreslå
kandidater til Kulturrådets ærespris ut. Foreslå en
person, en gruppe eller et prosjekt som du synes
fortjener Norges viktigste kulturpris. Les mer

Bli kjent med Kreativt Europa i høst
Kreativt Europa er EUs program for hele kultursektoren.
Hvert år lyses det ut midler til store og små
http://001d000000h36t4norskkulturrd.createsend1.com/t/ViewEmail/y/B102DE67090047EA

1/5

26.9.2017

Norsk Kulturråd

samarbeidsprosjekter. I høst vil Kulturrådet arrangere en
rekke møter og kurs for å informere om dette. Les mer

Essay: Kunst eller estetikk? Kvalitet
gjennom smaksteori
Definisjonen av kunst som estetisk virksomhet bygger på
et foreldet filosofisk og kultur-imperialistisk narrativ,
hevder billedkunster og kurator Samir M’kadmi i et nytt
essay om kunst og kvalitet. Les mer

Ny ordning for kunstnerassistenter
Kulturrådet etablerer en ny ordning for
kunstnerassistenter. Den skal bidra til økt
kompetanseoverføring og profesjonalisering innen
visuell kunst. Søknadsfrist er 17. oktober. Les mer

Nominer til Memory of the world
Den norske komiteen for verdas dokumentarv har opna
for nominasjonar til UNESCOs internasjonale Memory of
the World-register. Nominasjonsfristen er 15. november.
Les meir

Hvordan forvalte museumsbygninger?
Museene i Norge forvalter rundt 5 000 kulturhistoriske
bygninger og anlegg. Nå har det kommet en veileder som
skal styrke og inspirere museene i arbeidet med disse.
Les mer

Kontoret for kreativ næring er åpnet
– Endelig er vi i gang, sa Kristin Danielsen da hun åpnet
Kulturrådets kontor for kreativ næring i Trondheim.
Formålet med kontoret er å videreutvikle tiltak for
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kulturell og kreativ næring slik at flere kan livnære seg av
kunstnerisk virksomhet. Les mer

Kulturrådet satser på inkluderende
kulturliv
Kulturrådet er prosjektleder for et nordisk prosjekt om
kulturlivets rolle i arbeidet med integrering og
inkludering av flyktninger og nye nordboere. Les mer

Tildelinger til musikk, scene og film
Dokumentarfilmen «Natta pappa henta oss» er en av fire
filmer som har fått støtte fra Fond for lyd og bilde til
markedsføring. Det ble også bevilget midler til
markedsføring av musikk og gjenopptakelse av
scenekunstforestillinger. Les mer

Kunstnerisk kvalitet i forvaltning og
kulturpolitikk
Hvordan forstås, vurderes og måles kunstnerisk kvalitet i
ulike deler av kunst- og kulturlivet? Disse spørsmålene
ble drøftet på den nordiske forskningskonferansen
NCCPR 2017 i Helsinki forrige uke. Les mer
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Nominasjonsfrist Kulturrådets ærespris
Har du forslag til kandidater som har gjort en betydelig innsats for
kulturlivet? Du kan foreslå en person, en gruppe eller et prosjekt som
du synes fortjener Norges viktigste kulturpris.

Fagseminar: Norges dokumentarv og internasjonal forskning

http://001d000000h36t4norskkulturrd.createsend1.com/t/ViewEmail/y/B102DE67090047EA

3/5

26.9.2017

Norsk Kulturråd

4

Hvordan benyttes Norges dokumentarv i forskning og hvorfor er en
nasjonal dokumentarvliste viktig? Det er fortsatt mulig å melde seg
på, og seminaret strømmes direkte.
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Dialogmøte: Arenautvikling og tverrfaglige støtteordninger
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20
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21
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28
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Oktober

17
Oktober

Kulturrådet informerer om sine tverrfaglige støtteordninger. På
møtet i Stjørdal vil både fagutvalget og Kulturrådets administrasjon
vil være representert.

Åpen dag: EUs kulturprogram Kreativt Europa
Kulturrådet arrangerer åpne dager om EUs kulturprogram Kreativt
Europa. Alle som ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer
informasjon kan henvende seg for å gjøre en avtale.

20. - 21. september
Rådsmøte
Rådsmøta blir haldne seks gonger i året. Her møtest medlemmane i
rådet til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde

21.-22. september
Fagdag museum: Kjenn ditt publikum
To dager med faglig utveksling og diskusjon i Alta om å nå – og forstå
– publikum.

Informasjonsmøte: Europeisk kulturarvår - prosjektmidler
Informasjonsmøte om prosjektmidler i forbindelse med EUs
kulturarvår 2018.

Åpen dag: EUs kulturprogram Kreativt Europa
Kulturrådet arrangerer åpne dager om EUs kulturprogram Kreativt
Europa. Alle som ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer
informasjon kan henvende seg for å gjøre en avtale.

Informasjonsmøte: EUs kulturprogram Kreativt Europa
Kreativt Europa-desken i Norge inviterer deg til å finne ut mer om
mulighetene for prosjektstøtte gjennom EUs kulturprogram, Kreativt
Europa.

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

Kulturrådets årskonferanse: Samisk vrede
Årskonferansen 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget. Mot
slutten av det samiske jubileumsåret retter vi blikket framover og
diskuterer plassen det samiske har i den nasjonale fortellingen, i en
nordisk samisk kontekst og i global sammenheng.

Kommende søknadsfrister

Publikasjoner

5. sep. Norsk kulturfond

Forvaltning av museumsbygninger

5. sep: Kreativ næring

Et forsøk verdt. Evaluering av forprosjekt

5. sep: Fond for lyd og bilde
17. okt: Statens kunstnerstipend

scenekunst
Mer enn penger. Evaluering av arrangørstøtte
scenekunst

17. okt: Kunstnerassistentordningen
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