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Ung respons
Hv a mener barn og unge om kunst? For første
gang kan barn og ungdom mellom 6 og 1 9 år søke
om penger fra Kulturrådet. Les m er

Kulturrådet styrker sin internasjonale
innsats
En helt fersk internasjonal strategi for Kulturrådet
legger v ekt på samhandling og kunnskap. Den skal
bidra til å støtte og stimulere internasjonalisering
av det norske kunst- og kulturliv et. Les mer

Privatarkiv i museer får millionstøtte
1 6 museer får til sammen to millioner i støtte til
arbeid med priv atarkiv . Som følge av endringer i
ordningen besluttet av Kulturdepartementet,
støttes nå bare priv atarkiv i museum. Les m er

Arrangørstøtte for hele
scenekunstfeltet
Arrangørstøtteordningen for dans er utv idet til å
gjelde hele feltet. Kulturrådet mottok 1 9 søknader
til første behandling. Les mer

Stor interesse for Kreativt Europa
Det er populært å søke om midler fra EUs
kulturprogram Kreativ t Europa. Resultatene fra
den første runden v il v ære klar før sommeren. Les
mer

Post 74 - opprydding pågår
Kulturrådet ry dder opp i tilskuddsordningen post
7 4 etter at ny e retningslinjer ble v edtatt. Men
mange dilemmaer må v i nok fortsatt lev e med,
tror sosiolog Mie Berg Simonsen. Les mer

Åpent for nominasjoner til Norges
dokumentarv
Nå kan du nominere dokumenter, arkiv serier eller
arkiv er til Norges dokumentarv . Norges
dokumentarv er den norske delen av UNESCOs
Memory of the World-register. Les m er

Oversikt over internasjonale utlysingar
No har du sjansen til å bli med i
samarbeidsprosjekt i både Portugal og Romania. I
løpet av kort tid kjem det også utly singar i Litauen
og Tsjekkia. Her finn du informasjonen du
treng. Les m eir
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Seminar
K-fond, e-bok og p-bok: Kulturrådets prøveprosjekt med E-bøker
Kulturrådet presenterer prøveprosjektet med e-bøker på Det norske
bibliotekmøte i Trondheim
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3.-4. april
Rådsmøte
Rådet forvalter Norsk kulturfond

Seminar
Musikkbransjen i tall
Kulturrådet og Music Norway lanserer rapporten "Musikkbransjen i
tall - statistikk for 2012"

Konferanse 5.-6. mai
Landskonferanse foto 2014
Årets Landskonferanse foto 2014 blir arrangert i Oslo

Søknadsfrister

Siste tildelinger

7. april: Ung respons

Utviklingsmidler for museum

7. april: Store prosjekter Romania

Privatarkiver i museum

25. april: Små prosjekter Romania

Sikringsmidler museum

1. juni: Post 74
3. juni: Norsk kulturfond
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