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Ein av fire fekk støtte i 2015
Kulturrådets årsmelding blir publisert i dag.
Årsmeldinga viser at det kom inn til saman 20 367
søknader i 2015. Dette resulterte i at 5592 prosjekt,
kunstnarar, festivalar og kulturverksemder over heile
landet fekk prosjektstøtte eller stipend. Les meir

Årskonferansen 2016
Kulturrådets årskonferanse arrangeres i Stavanger
konserthus 9. - 10. november. Tema for
årskonferansen 2016 er kunst- og kulturkritikk. Les
mer

Send søknaden til riktig ordning i
Kulturfondet
2. juni kl 13 er det søknadsfrist for mange
støtteordninger i Norsk kulturfond. Skal du søke? Les
utlysningsteksten for støtteordningen før du begynner
på søknaden, slik at den ikke sendes inn feil. Les mer

Litteraturomsetning på 6 mrd. i 2014
Bransjestatistikken Litteratur i tall 2014 viser at norsk
litteraturomsetning holder seg på omtrent samme nivå
som i 2013. Den totale omsetningen var i 2014 på 6,1
milliarder kroner. Les mer

EU-tilskudd til åtte norske aktører
66 europeiske prosjekter er tildelt midler for
internasjonale samarbeidsprosjekter fra EUs
kulturprogram Kreativt Europa i 2016. Åtte norske
aktører deltar i ni av prosjektene, som omhandler et
vidt spenn av kunstuttrykk. Les mer

Essay: Det abstrakte justervesen
Opplevelse av kvalitet i musikk er et subjektivt
anliggende, skriver Bent Sæther i sitt essay om
kvalitetsbegrepet i den moderne musikkverden. Les
mer
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Fagdag: Museer som integreringsarena
Hvilken rolle kan museene spille i integreringen av flyktninger og
asylsøkere? Kulturrådet inviterer til fagdag for å dele erfaringer og
diskutere muligheter og utfordringer.

Seminar: Støtte til oversettelse av litteratur
Kulturrådet arrangerer seminar om støtte til oversettelse av litteratur
under Norsk litteraturfestival på Lillehammer.

29 - 30 mai
Nettverkssamling om EUs kulturprogram
Kulturrådet og Nord- Trøndelag fylkeskommune inviterer til
nettverkssamling om EUs kulturprogram Kreativt Europa 29. - 30.
mai i Levanger.
Fagdag: Museer og åpne data
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Museer, arkiver og andre kulturinstitusjoner forvalter et bredt
spekter avsamlingsdata om fotografier, gjenstander og kunstverk.
Kulturrådet inviterer til fagdag om hvordan denne informasjonen
kan utnyttes mer og bedre enn den gjør i dag.
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Infoseminar om EUs kulturprogram i Bergen
Kulturrådet inviterer til infoseminar om EUs kulturprogram Kreativt
Europa, 8. juni i Bergen. Arrangeres i samarbeid med Festspillene i
Bergen og Norske festivaler.

14 - 15 juni
Rådsmøte
I det fjerde rådsmøtet i 2016 kjem kulturministeren på vitjing, det
blir faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Vi
strøymer deler av møtet.

Frister

Publikasjoner

1. juni: Innkjøpsordning Ny norsk sakprosa for

Årsmelding Kulturrådet 2015

barn og unge
Litteratur i tall 2014
2. juni: Norsk kulturfond
20. juni: Nominasjonsfrist Norges dokumentarv

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

Følg oss på
Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.

