Se i nettleser

Endringer i flere støtteordninger i 2016
Fra og med søknadsfristen 2. desember 2015 skjer det
endringer i flere av Kulturfondets støtteordninger. Det
gjelder ordninger innen musikk, litteratur, scenekunst
og flere tverrfaglige ordninger. Les mer

Se opptakene fra årskonferansen
Mer enn 400 deltok på Kulturrådets årskonferanse i
Harstad om verdien av kunst og kultur. Nå kan du se
opptak av samtalene, presentasjonene og de
kunstneriske innslagene fra konferansen. Les mer

Overrekking av æresprisen i Bodø
Skulturlandskap Nordland er tildelt Kulturrådets
ærespris for 2015. Rådsleder Yngve Slettholm
overrekker prisen til Nordland fylkeskommune på
Stormen bibliotek i Bodø 14. desember. Arrangementet
er åpent for alle.Les mer

Statistikk for museum 2014
Museumsstatistikken for 2014 viser mellom anna at
utfordringane med bygningsforvalting aukar og at
mange museum ikkje greier å halde tritt med
vedlikehaldsbehovet. Les meir

Ny strategi for Kulturrådet
Kvalitet, kunnskap, bredde og mot skal prege
Kulturrådets arbeid i årene framover. Strategien for
Norsk kulturråd og Kulturfondets fagområder ble
ferdigstilt i rådsmøtet 29. oktober. Les mer

«Å øke sansen for kvalitet» – draumen
bak Kulturrådet
Norsk kulturråd blei oppretta i 1965 for å skjerpe
sansen for kvalitet hos folk. Ti år seinare var det
umogleg å seie slikt høgt. Les meir

Hvilken historie vil du fortelle?
Å lage digitale fortellinger basert på offentlige data har
vært en viktig del av prosjektet Kultur- og naturreise.
På prosjektets siste workshop ble 20 nye digitale
fortellere sendt ut i verden. Les mer

Kulturnæringstildelingar for 2015
18 søkjarar har fått 4,9 millionar kroner til nettverk og
samlokalisering frå Kulturrådets støtteordning for
kulturnæringar. Les meir

Nykommarpris til Shwan Dler Qaradaki
Kulturrådets nykommarpris på 200 000 kroner er
tildelt biletkunstnaren Shwan Dler Qaradaki. Qaradaki
får prisen for sitt sterke kunstnarskap, som trass hans
korte karriere har nådd breitt og til mange. Les meir
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Informasjonsmøte om støtteordningene for litteratur
18. november inviterer Kulturrådet til informasjonsmøte om
støtteordningene for litteraturprosjekt, litteraturproduksjon og
litteraturformidling. Møtet strømmes på Kulturrådets nettsider.

Styremøte i Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og formidling av
innspilling av lyd-og filmopptak. Midlene som er avsatt i Fond for lyd
og bilde fordeles til beste for rettighetshavere innenfor musikk,
scene, film.

Møte i Utvalget for Statens kunstnerstipend
Utvalget for Statens kunstnerstipend tildeler midler etter innstilling
fra sakkyndige komiteer som er oppnevnt av
kunstnerorganisasjonene.

2 - 3. desember
Konferanse: Ulovlig handel med kulturgjenstander
For å styrke innsatsen mot ulovlig handel med kulturgjenstander
inviterer kulturdepartementet til fellesnordisk fagkonferanse i
Nasjonalbiblioteket i Oslo 2. og 3. desember 2015.

Utdeling av Kulturrådets ærespris for 2015
Skulturlandskap Nordland fikk Kulturrådets ærespris for 2015.
Rådsleder Yngve Slettholm vil overrekke prisen til Nordland
fylkeskommune på Stormen bibliotek i Bodø.

14 - 15. desember
Rådsmøte

14

Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde. Rådet
blir orientert om vedtaka som er gjort i fagutvala og ein gjer også
enkeltvedtak i saker som utvala ønskjer at rådet skal drøfte.

Søknadsfrister

Publikasjoner

1. des: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa

Statistikk for museum 2014

voksne
Vedlegg til statistikk for museum 2014
2. des: Norsk kulturfond
Museum med tilskudd fra Kulturdepartementet 15. des: Norsk-islandsk kultursamarbeid

rapport for 2014
Kunstløftets avis
Arena kunst og sted - hovedrapport
Arena, kunst og sted - teknisk rapport
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