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Til hvilken pris?
Meld deg på Kulturrådets årskonferanse! Tema i år er
finansiering av kunst, kunstnere og kultur. Konferansen
foregår på Lillestrøm 22. oktober. Les mer
Bilde: Jan Christensen, utsnitt av Relativ verdi (2007), Gerhardsen
Gerner, Oslo/Berlin

Vær ute i god tid og husk vedlegg
Tirsdag 2. september kl 13.00 er søknadsfristen for
støtteordningene til Norsk kulturfond og Fond for lyd
og bilde. Ikke vent med å sende inn søknaden til
timene rett før fristen går ut. Les mer

Stor etterspørsel etter e-bøker i bibliotek
Etterspørselen etter Kulturfondets e-bøker er stor.
Biblioteka melder om høge utlån og lange ventelister på
dei mest populære titlane. Les meir

Høringssvarene er levert
Høringssvarene til «Gjennomgang av Norsk kulturråd»
er levert Kulturdepartementet. Rådet og Statens
kunstnerstipend er blant aktørene som har uttalt
seg. Les mer
Bilde: Kari Steihaug, Det rommet du sier vi ikke har/BONO

Vurderer knutepunktfestivaler
Kulturrådet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet
å gjøre en kunstnerisk vurdering av flere
knutepunktfestivaler. Les mer

Vil øke kunnskapen om
museumsbygninger
For å styrke arbeidet med de kulturhistoriske
bygningene som norske museer forvalter og formidler,
har Kulturrådet utarbeidet publikasjonen «Prioritering
i bygningssamlinger». Les mer

Stor norsk deltakelse i Kreativt Europa
Ni norske kulturaktører har fått støtte av EU til
internasjonalt samarbeid. Dette gjør det mulig for norsk
kulturliv å nå et større europeisk publikum. Les mer

Norske kunstnere sprer nysirkus til
portugisiske barn
Til sammen 6,7 millioner kroner i EØS-midler har blitt
gitt til ni norske kulturaktører for å formidle kunst og
kultur til barn i Portugal. Les mer

Evaluering av Sceneweb og
Danseinformasjonens historieprosjekt
Proba samfunnsanalyse AS har fått i oppdrag av
Kulturrådet å gjennomføre en evaluering av
dokumentasjonsprosjektene Sceneweb og
Danseinformasjonens historieprosjekt. Les mer
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01.-02. sept.
Seminar: Flatbrød og sirkus
Kulturrådet inviterer til inspirasjonsseminar for alle som arbeider
med kulturarvens mange moglegheiter i Den kulturelle skulesekken.

Kurs: Fotojuss
Kulturrådet arrangerer kurs i fotojuss for arkiv, bibliotek og museer i
samarbeid med BONO.

Informasjonsmøte om Kreativt Europa
På informasjonsmøtet om Kreativt Europa vil det bli informert om
hvilke muligheter programmet gir for norske festivalarrangører.
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Frist: Innspill til rapport om immateriell kulturarv
Kulturrådet ber om innspill og kommentarer til rapport om
UNESCOs konvensjon om vern av immateriell kulturarv.

24.-25. september
Rådsmøte Norsk kulturfond
Rådets hovudoppgåve er å forvalte Norsk kulturfond. Rådsmøtet blir
halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar til faglege
diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

15.-16. oktober
Privatarkivkonferanse 2014
Kulturrådet, LLP og Riksarkivaren inviterer til
privatarkivkonferanse. Konferansen blir arrangert på Gardermoen
som del av SAMDOK-konferansen.

20.-24. oktober
Seminar: Det relevante museet
Kulturrådets store kompetanseseminar for museumssektoren går i år
av stabelen i Trondheim.

Konferanse: Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse 2014 arrangeres onsdag 22. oktober på
Lillestrøm kultursenter.

Søknadsfrister

-

1. sept.: Innkjøpsordning for nye norske

15. okt.: Privatarkiver

tegneserier
15. okt.: Sikringsmidlar til musea
1. sept.: Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa
15. okt.: Prosjekt og utviklingstiltak: Museum og

for barn og unge

arkiv
1. sept.: Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa
15. okt.: Innkjøpsordningen for ny norsk
2. sept.: Norsk kulturfond

sakprosa

2. sept.: Kulturnæringer

16.okt.: Norsk musikk i norske audiovisuelle
produksjoner

2. sept.: Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde
16. okt.: Statens kunstnerstipend
1. okt.: Kreativt Europa
16. okt.: Houen og Mohrs legat
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