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Kulturrådet feirer grunnlovsjubileet
Kunstnere over hele landet står klare for å feire
grunnlovsjubileet i 2014. Kulturrådet støtter mange
ulike prosjekter som markerer Grunnlovens 100årsjubileum, både de som feirer fortiden og de som
ser mot fremtiden. Les mer

Nye tider i 2013
Årsmeldingen for 2013 er nå klar. Vi har funnet
frem de viktigste tallene og statistikkene fra nok et
begivenhetsrikt år i Kulturrådets historie. Les mer

Gjensyn med eksamensfølelsen
I en serie med flere artikler vil kulturradet.no følge
søknaden til scenefortelleren og tekstforfatteren
Torgrim Mellum Stene. I seriens første artikkel kan
du lese om hvordan Stenes søknadsprosess
begynte. Les mer

Endringer i Kulturfondets
støtteordninger
Som følge av omleggingen av Kulturfondets
støtteordninger til elektronisk søknadssystem, skjer
det nå endringer i flere ordninger. Les mer

Faust for barn på Island
Teaterforestillingen Faust for Kids mottok 100 000
kr i støtte fra Norsk-islandsk kultursamarbeid og
settes opp med norske og islandske skuespillere. 33
prosjekter har fått tilsammen 1,5 millioner til
samarbeidsprosjekter mellom Island og Norge. Les
mer

Historier fra Dovrefjell
Hvilke historier skjuler seg i naturen? Dersom du er
på Dovre, kan Kultur- og naturreise gi deg innblikk
i villreinens kår, moskus, ubalansen i naturen,
fjellflora og pilegrimstradisjoner i regionen. Les mer

"Hello Mum, can you hear me? I am
here in Narvik."
1,3 millioner norske historier og objekter finnes i
kulturportalen Europeana.eu. Med kampanjen
«Krigshistoriens sorte hull» inviterer Kulturrådet
flere til å bidra til Europas felles kulturarv. Les mer

Evalueringsoppdrag om scenekunst
To prosjekter har mottatt støtte for å dokumentere
norsk scenekunst de siste årene. Kulturrådet
kunngjør nå et oppdrag som skal evaluere disse. Les
mer

Årskonferanse med finansfokus
Kulturrådet har i år valgt å legge årskonferansen til
Hamar kulturhus den 22. oktober. Temaet for årets
konferanse er finansiering av kunst og kultur. Les
mer
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Styremøte: Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde møtes for å fordele midler fra ordningen.

Kurs i fotojuss
Kulturrådet arrangerer kurs i fotojuss for arkiv, bibliotek og museer i
samarbeid med BONO.
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Kurs i digitale fortellinger
Kulturrådet arrangerer kurs i digitale fortellinger på Árran
lulesamisk senter i Drag i Tysfjord.

4.-5.juni
Rådsmøte
Møte i Norsk kulturfond.

Kurs i digitale fortellinger
Kulturrådet arrangerer kurs i digitale fortellinger på Nord-Troms
Museum.

Fagdag
Semantisk data: merverdi og tjenestebygging
Fagdag om tjenestebygging på semantiske data, arrangert av Kulturog naturreise, Riksantikvaren og Riksarkivets underprosjekt
KulNatLOD (Kultur- og natur, lenkede åpne data).

Nominasjonsfrist: Norges dokumentarv
Åpent for å nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges
dokumentarv.
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1.juni: Innkjøpsordningen - Allmenne

Årsmelding 2013

kulturtidsskrift
Begreper om barn og kunst
1.juni: Post 74 - Kulturvirksomheter
Musikk i tall 2012
3.juni: Norsk kulturfond
Koreokrati
10.juni: Innkjøpsordning - Ny norsk
skjønnlitteratur for barn og unge

Skadet fotografisk materiale

10.juni: Innkjøpsordning - Ny norsk
skjønnlitteratur for voksne
26.juni: Samarbeidsprosjekter Tjekkia
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

