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Kulturrådets ærespris til Anne Borg
Kulturrådets ærespris 2013 går til tidligere danser,
ballettsjef og rektor ved balletthøgskolen, Anne
Borg. Æresprisen blir hvert år tildelt en person som
har gjort en vesentlig innsats for norsk kulturliv.
Les mer

42 millionar frå Kulturfondet til kunst
og kultur
Det blei delt ut 42 millionar kroner til kunst og
kulturformål i rådsmøtet 26. september. Les meir

Søknadsfrist Statens kunstnerstipend
16. oktober kl. 13 er det søknadsfrist til Statens
kunstnerstipend. Alle søknader skal sendes
elektronisk. Trenger du hjelp til å søke støtte? Vi
hjelper deg med både tekniske og faglige spørsmål.
Les mer

Innvielse av nye lokaler
I sommer flyttet Kulturrådet fra Grev Wedels plass
og inn i nye lokaler på Sagene. Torsdag var det
innvielsesfest med korpsmusikk, rød løper,
snorklipping og bobler i glassene. Les mer

Meld deg på årskonferansen
Kulturrådets årskonferanse "Enn om Dovre faller"
arrangeres i Bergen 13. og 14. november. Meld deg
på innen 1. oktober for redusert pris. Les mer

Ny støtteordning for scenekunst
Kulturrådet vedtok på rådsmøtet 26. september å
innføre en ny forprosjektordning for scenekunst.
Ordningene Scenetekstutvikling,
Koreografiutvikling og Korttidsengasjement
koreografer vil utgå. Les mer

To nye forskningsrapporter
Kulturrådet lanserte to rapporter på Det nasjonale
museumsmøtet i Tromsø 11. september, en om
forskning i museer og arkiv og en om museenes
organisering etter museumsreformen. Les mer
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7.-11. oktober
Kompetanseseminar for museumsfeltet
Ukeslangt kompetanseseminar for museumsansatte i Trondheim 7.11. oktober.

Søknadsfrister Museum og arkiv
Søknadsfrist for de to ordningene Prosjekt og utviklingstiltak for
museum og arkiv og Sikringsmidler for museum.

Søknadsfrist Støtteordning for kulturnæringer
Formålet med ordningen er å styrke grunnlaget for næringsutvikling
hos kulturaktører. Ordningen støtter ulike former for samarbeid
mellom aktører som har som mål å utvikle ny, god og varig
virksomhet innenfor kulturnæringene.

Søknadsfrist Statens kunstnerstipend
Søknadsfristen for Statens kunstnerstipend og Houen og Mohrs legat
er 16. oktober kl. 13:00. Søknadene skal leveres elektronisk.

Arkivdagen i Norden
Lurer du på hvilke skatter som skjuler seg i arkivmagasinene? På
Arkivdagen 9. november åpner arkivinstitusjoner over hele Norden
dørene for publikum.

13. og 14. november
Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse "Enn om Dovre faller" arrangeres i

Bergen 13.-14. november. Tema for konferansen er kultur, demokrati
og medborgerskap.
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Søknadsfrist
Støtteordning for privatarkiver i museum
Museer som arbeider med å bevare og gjøre tilgjengelig arkiver fra
privat samfunnssektor (privatarkiver), kan søke Norsk kulturråd om
støtte innen 15. november 2013.

Nye publikasjoner
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