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Vanessa Baird-bildet på plass i
Kulturrådet
- Det er en tid for alt, sier Vanessa Baird om
plasseringen av verket «To Everything There is a
Season» i Kulturrådet. Bildet er nå det første som
møter deg i Kulturrådets lokaler i Mølleparken 2. Les
mer

Ærespris, innkjøpsordning og millionar
til kulturlivet
Kulturrådet var samla til årets fjerde rådsmøte 24. og
25. september. På dagsordenen sto tildeling av
ærespris, omorganisering av innkjøpsordningane og
tildeling av prosjektmidlar. Les mer

Kulturrådets ærespris til Jan Erik Vold
I rådsmøtet torsdag 25. september vedtok Kulturrådet
å gi lyrikeren Jan Erik Vold Kulturrådets ærespris
2014. Kulturrådets ærespris deles ut til en person som
har gjort en innsats av vesentlig betydning for norsk
kunst- og kulturliv. Les mer
Foto: Ulla Montan/Gyldendal Norsk Forlag

Innkjøpsordninger også i fremtiden
Kulturrådet har i 2014 satt i gang en stor gjennomgang
av litteraturstøtteordningene. Fagutvalget har
foreløpig konsentrert seg om innkjøpsordningene for
skjønnlitteratur. Les mer

Norsk fokus på New York Art Book Fair
Et eget rom for norsk samtidskunst, publikumsrekord
og besøk av statsminister Erna Solberg. Det var lite
som skygget for solen da verdens største
kunstbokmesse ble arrangert på MoMA PS1 i New York
siste helgen av september. Les mer

Søknadsfrist Statens kunstnerstipend
Torsdag 16. oktober kl. 13.00 er det søknadsfrist for
stipendordningene til Statens kunstnerstipend. Vi
hjelper deg med både tekniske og faglige spørsmål,
men vær ute i god tid. Les mer

Ung respons med refleks, blogg og
bruskasser
Før sommeren fikk 16 barn og unge midler fra
Kulturrådets satsing Ung respons til å lage egne
prosjekter. Vi har fått rapport fra tre av dem. Les mer

Ubehagelige BRUDD i 2014
BRUDD er en satsning som har stimulert museene til å
dokumentere og formidle også de ubehagelige og
marginale historiene som museene tradisjonelt ikke
forteller. Nå kan du oppleve disse historiene gjennom
utstillingen BRUDD 2014. Les mer

Meld deg på årskonferansen
Kulturrådets årskonferanse 2014 handler om
finansering av kunst, kunstnere og kultur.
Årskonferansen arrangeres 22. oktober i Lillestrøm. Les
mer
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Fagdag om mobilformidling av kultur og natur
Kultur- og naturreise arrangerer åpent møte 14. oktober med norske
prosjekter om satsinger på mobilformidling.

15. - 16. oktober
Konferanse om privatarkiv
LLP, Norsk kulturråd og Riksarkivaren inviterer til
privatarkivkonferanse 15. og 16. oktober 2014, som del av SAMDOKkonferansen.

Fagdag: Kultur og kriminalomsorg - eit fengslande samarbeid
Fagdag om samarbeidsmoglegheitar mellom kultursektoren og
fengselsinstitusjonar.
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20. - 24. oktober
Seminar: Det relevante museet
Kulturrådets store kompetanseseminar for museumssektoren går i år
av stabelen i oktober i Trondheim.

Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse 2014 arrangeres onsdag 22. oktober i
Lillestrøm kultursenter. Temaet for årets konferanse er finansiering
av kunst og kultur.

6. - 7. november
Fagdag: Arkiv i museum - ut av mørket og fram til brukerne?
Programmet vil blant annet inneholde følgende tema: museenes
arbeid med arkiv fra privat samfunnssektor, politiske og faglige
strategier for museenes arbeid med private arkiv, innsyn og bruk,
infrastruktur og brukerservice.

Søknadsfrister

Publikasjoner

15. okt: Privatarkiv

Statistikk for museum 2013

15 okt.: Sikringsmidlar til musea

Statistikk for arkiv 2013

15 okt.: Prosjekt og utviklingstiltak: Museum og

Brosjyre: Arts Council Norway

arkiv
Brosjyre: Research and Development at Arts
16. okt: Norsk musikk i audiovisuelle
produksjoner

Council Norway

16. okt.: Statens kunstnerstipend
16. okt.: Houen og Mohrs legat
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