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Rådet vil ha dine innspill
Kulturrådet feirer 50 år i 2015. I løpet av jubileumsåret
skal rådet utforme ny strategi for sitt arbeid. Rådet er i
gang med diskusjonen om rolle og veivalg fremover og
ønsker innspill fra deg! Les mer

Tildelingar frå Kulturrådet
Kulturrådet var samla til årets siste rådsmøte 9. og 10.
desember. Veneziabiennalen, Kunsthall Trondheim og
Ambassade for Kjartanistan var nokre av prosjekta som
blei støtta. Les meir

Utlysning: Mønstring av kunst for unge
Kulturrådet lyser ut 5 millioner kroner til en mønstring av
kunst for barn og unge. Mønstringen skal markere
avslutningen på Kunstløftet, et prosjekt som siden 2008
har hatt som mål å heve kvaliteten på kunst for barn og
unge. Søknadsfrist er 3. mars 2015. Les mer

Utlysning av utviklingsmidler for
museum og arkiv trekkes tilbake
Kulturrådets utlysning av utviklingsmidler for museum og
arkiv med frist 15. oktober 2014 trekkes tilbake. Det betyr
at innkomne søknader ikke vil bli behandlet. Les mer

47,4 millioner til 111 musikkfestivaler

Kulturrådet har fordelt til sammen 47,4 millioner kroner
til 111 musikkfestivaler for 2015. Tons of Rock i Østfold,
Smieøyafestivalen i Telemark og Livestockfestivalen i
Hedmark får støtte fra festivalordningen for første gang.
Les mer

Innkjøpsordningene er endret  nå
inkluderes ebøker
Kulturrådet har gjort endringer i innkjøpsordningene for
skjønnlitteratur. Endringene medfører bl.a. at antallet
bøker som kjøpes inn reduseres, at ebøker inkluderes i
innkjøpsordningene, og en økning av
forfatterhonorarene. Les mer

 Stolt på standens vegne
Jan Erik Vold mottok Kulturrådets ærespris 9. desember.
I takketalene ble han omtalt som Norges første rapper, en
litterær trøffelgris og som levende kulturarv. Jan Erik
Vold selv var mest opptatt av å framheve lyrikere som ikke
hadde vært like begunstiget som ham. Les mer

Turnprogram, nettsider og teddybjørner
inn i dokumentarven
29 av Norges viktigste dokumenter er tatt opp i listen over
Norges dokumentarv. Blant dem er minnematerialet etter
22. juli, Norges første nettsider og arkivet etter Arendal
turnforening. 2. des ble dette presentert på Riksscenen i
Oslo. Les mer

EU lyser ut støtte til plattformer for
europeiske kulturnettverk
Synes du det er viktig å få fram nye talenter innen ditt felt
og er din organisasjon en del av et større europeisk
nettverk? Da kan EUs støtteordning for europeiske
plattformer være noe for deg. Neste søknadsfrist er 25.
februar 2015. Les mer

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde
14,5 millioner kroner er delt ut fra Fond for lyd og bilde til
187 ulike prosjekter. Det betyr blant annet at OnklP & De
Fjerne Slektningene skal på norgesturné i 2015. Les mer

8 arenaer får støtte til gjesteopphold
8 kunst og kulturarenaer er tildelt støtte fra Kulturrådets
forsøksordning for gjestekunstner og gjestekuratorstøtte.
Les mer

22,7 millioner til fri scenekunst
Kulturrådet har delt ut 12,7 mill kroner til 20 prosjekter
innen dans og 10 mill kroner til 22 prosjekter innen
teater. Tildelingene viser et sammensatt scenekunstfelt
med fornyet fokus på kunstneriske strategier og estetiske
valg. Les mer
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Informasjonsmøte: Nye retningslinjer for innkjøpsordninger for
skjønnlitteratur
Tirsdag 13. januar kl. 1012 inviteres forlagsansatte, forfattere,
bibliotekarer og andre interesserte til et informasjonsmøte om de nye
retningslinjene. Møtet holdes hos Kulturrådet.

Rådsmøte
Møte i Kulturrådet. Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her
møtest rådets medlemar til faglege diskusjonar og gjennomgang av
siste søknadsrunde.

Søknadsfrister

Ledig stilling

9. jan.: Norsktsjekkisk kultursamarbeid

Prosjektleder Kunst, kultur og kvalitet

3. feb.: Fri scenekunst  teater

Saksbehandler i musikkseksjonen

3. feb.: Fri scenekunst  dans
3. feb.: Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde
4. feb.: Kreativt Europa  Oversettelse og
promotering av europeisk litteratur
25. feb.: Kreativt Europa  Plattformer for
europeiske kulturnettverk
3. mars: Norsk kulturfond
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