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Programmet for årskonferansen er klart!
Billedkunstner Máret Ánne Sara er en av deltagerne på
Kulturrådets årskonferanse: Samisk vrede. Nå er
programmet klart og det er fremdeles mulig å melde
seg på. Les mer

Vil ha meir kulturkritikk
Ei ny utlysing til kunst- og kulturkritikk er på
trappene. Denne gongen blir etablerte plattformer og
samarbeid prioritert. Les meir

Med barn som litteraturjury
Litteratur for barn og unge har tradisjonelt blitt laget
og vurdert av voksne. Nå vil Kulturrådet snu på dette
og la litteraturen bli skapt og vurdert av barna selv. Les
mer

Foreslå utvalgsmedlemmer til
Kulturfondet
Kulturrådet ønsker at flere skal foreslå hvem som skal
sitte i fagutvalgene som forvalter Norsk kulturfond.
Derfor åpner vi nå for direkte innspill. Les mer

Lanserer nye utviklingsprogrammer for
museum
Utviklingsprogrammene for museum lanseres 4.
desember. Med søknadsfrist i juni neste år håper
Kulturrådet at museene får tid nok til å utvikle gode
prosjekter og finne sammen i fruktbare samarbeid. Les
mer

Tildelinger fra Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde delte i styremøte 18. oktober ut
midler til ordninger for prosjektstøtte og til
markedsføring av musikkutgivelser, kortfilm og
dokumentarfilm samt gjenopptakelse av
sceneforestillinger. Les mer

Støtter musikkverk i alle sjangre
Går du svanger med en idé til et musikkverk kan du
søke ordningen «Bestillingsverk og
produksjonsstøtte». Les mer

Kunstneroppropet og Statens
kunstnerstipend
Utvalget for Statens kunstnerstipend forklarer hvorfor
den formelle retten til å oppnevne komitemedlemmer
til Statens kunstnerstipend bør ligge til Utvalget. Les
mer

Digital rapportering - strengere
oppfølging
Kulturrådet blir mer konsekvente på
rapporteringsfristen som følge av at rapporteringen
skal skje digitalt. Les mer

Kunstnerisk kvalitet, pragmatisk
betraktet
Vage referanser til det skjønne og sublime er ikke nok
for å beskrive kvalitet i kunst og kultur. Kvalitet må
kunne beskrives og diskuteres, argumenterer Åsmund
Thorkildsen for i dette essayet. Les mer
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Informasjonsmøte: Internasjonale støtteordninger
Informasjon om europeiske og nordiske støtteordninger i samarbeid
med kulturkontoret i Bodø og Nordisk informasjonskontor.

Innspillsmøte: Publiseringsmøte for musikkinnspillinger
Kulturrådet inviterer søkere, organisasjoner og andre aktører i
musikklivet til å komme med synspunkter og forslag til endringer på
publiseringsstøtten for musikkinnspillinger.

Kulturrådets årskonferanse
Årskonferansen 2017 arrangeres i samarbeid med Sametinget. Mot
slutten av det samiske jubileumsåret retter vi blikket framover og

diskuterer plassen det samiske har i den nasjonale fortellingen, i en
nordisk samisk kontekst og i global sammenheng.
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Åpen dag: Kreativt Europa
Ønsker du veiledning på ditt prosjekt eller mer informasjon om
Kreativt Europa? Kontakt oss for å gjøre en avtale denne dagen.

Fagdag: Programlansering museum 2018-2020
Kulturrådet lanserer nye utviklingsprogrammer for museum for
perioden 2018-2020.

Styremøte Fond for lyd og bilde
Behandler søknader til de løpende ordningene som har kommet inn
innen 31. oktober.

Åpen dag: EUs kulturprogram Kreativt Europa
Kulturrådet arrangerer åpen dag om Kreativt Europa. Alle som
ønsker veiledning på sitt prosjekt eller mer informasjon kan
henvende seg for å gjøre en avtale.

Rådsmøte
I rådsmøta blir rådet orientert om vedtak i fagutvala og ein gjer også
enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte.

Søknadsfrister

Siste publikasjoner

5. des: Norsk kulturfond

De faglige museumsnettverkene
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