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Jubileumskonferanse i Harstad
Kulturrådet inviterer hele kulturlivet til årskonferanse
med debatt og feiring av Kulturrådets 50årsjubileum i
Harstad 4.5. november. Les mer

10 millioner til kor og vokalensembler
Kulturrådet skal fordele 10 millioner kroner ekstra i
ensemblestøtte til kor og vokalensembler på høyt nivå.
Midlene er en del av regjeringens korsatsing. Les mer

Ny styreleder i Fond for lyd og bilde
Kulturdepartementet har oppnevnt Stein Bjelland fra
Stavanger som ny styreleder for Fond for lyd og bilde. Det
nye styret er i funksjon fra 1. februar. Les mer

Kulturfondet 2015
Kulturfondet utgjør 765,7 millioner kroner i 2015. Post 74
er avviklet og flere tiltak er lagt inn i fondet. Rådet har
foretatt hovedfordelingen mellom fagkapitlene, og gitt
økning til visuell kunst, kulturvern og litteratur. Les mer

Produksjonsstøtte til ukeaviser 2015
Kulturrådet vedtok på årets første rådsmøte å gi 14,6

millioner kroner i produksjonsstøtte til fem ukeaviser. Les
mer

Innkjøpsordninga for sakprosa er endra
Kulturrådet har gjort endringar i innkjøpsordninga for
sakprosa for vaksne. Endringane medfører blant anna at
bøkene kjem raskare til biblioteka og at ebøker vert
inkludert. Les meir

Etterlyser klarere digital strategi
Kulturrådets satsing på digital infrastruktur for museum
har stort sett vore vellykka, slår ei evaluering fast.
Evalueringa etterlyser likevel at Kulturrådet tek ei klarare
stra
tegisk rolle. Les meir

Norske forfattere får EUstøtte
2014 var et rekordår for støtte til oversettelse av norsk
litteratur til europeiske språk. Både ny og eldre litteratur
kan støttes. Nå får Knut Hamsuns Mysterier fra 1892 nye
lesere når boken oversettes til albansk med finansiering
fra EUs kulturprogram. Les mer

Doktoravhandling om drakthistorie
Engelske kamgarntekstilar er tema for eit prosjekt som
Kulturrådet har støtta gjennom programmet Forsking om
museum og arkiv. Les meir
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Rådsmøte
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

Lansering av Digital infrastruktur i museer
Kulturrådet inviterer til seminar og lansering av rapporten Digital
infrastruktur i museer. Mer informasjon om arrangementet kommer.

Dialogmøte driftstilskudd (tidl. post 74)
Kulturrådet inviterer tilskuddsmottakere, søkere og andre
interesserte til et åpent dialogmøte om Kulturrådets videre
forvaltning av driftstilskudd til kulturvirksomheter (tidligere Post
74), og grenseoppgangen mellom dette og Kulturrådets øvrige
tilskuddsordninger.

Søknadsfrister

Publikasjoner

20. feb. Det portugisiske

Digital infrastruktur i museer

kulturutvekslingsprogrammet

The Cultural Rucksack

4. feb. Kreativt Europa  Oversettelse og
promotering av europeisk litteratur
3. mars: Mønstring av kunst for unge i 2016
3. mars: Norsk kulturfond
5. mai: Prosjekt og utviklingsmidler for
museum
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