Se i nettleser

- Godt å være tilbake i manesjen
- Uten Kulturrådet ville vi hatt et kjedeligere Norge,
sier Kulturrådets nye direktør Kristin Danielsen. Nå
gleder hun seg til å bli kjent med engasjerte kunstnere
og kulturarbeidere i hele landet. Les mer

Meld deg på årskonferansen!
Årskonferansen 2016 er nå åpen for påmelding. Det
blir debatt, foredrag og samtaler om kunst- og
kulturkritikkens vilkår og betydning i Stavanger 9. og
10. november. Les mer

Museumsmidlar til sikring og digital
utvikling
15. oktober er det frist for musea å søkje
utviklingsmidlar og sikringsmidlar. – Vi ønskjer
digitale utviklingsprosjekt som kjem mange til gode,
seier Marie Skoie i Kulturrådet. Les meir

Hvem bør få Kulturrådets ærespris?
Hvem synes du skal få æresprisen i 2016. Send inn ditt
forslag innen torsdag 1. september. Prisen skal gå til
noen som har gjort en betydelig innsats for norsk
kulturliv. Les mer

Kreativt Europa – utsatt frist
Søknadsfristen 5. oktober for EUs kulturprogram
Kreativt Europa er utsatt. Les mer

Ny scenekunstkonsulent
Jørgen Knudsen har tretti års erfaring som søkjar, og
trur det vil vere ein styrke å sjå stillinga frå begge sider
av bordet. Les meir

Husk søknadsfristen 2. september
2. september kl 13 er det søknadsfrist for mange av
Kulturrådets støtteordninger. Vi anbefaler deg å lese
utlysingstekstene nøye og begynne på søknaden i god
tid. Les mer
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Dialogmøte med scenekunstfeltet i Bergen
Kulturrådets scenekunstutvalg inviterer til åpent dialogmøte med
scenekunstfeltet i Bergensområdet.
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6. - 7. september
Museenes samlingsforvaltning mot 2020
Konferanse i Bodø om museenes samlingsforvaltning i et langsiktig
perspektiv.

Åpen dag om Kreativt Europa
Kulturrådet arrangerer åpen dag om Kreativt Europa.

Rådsmøte
Faglege diskusjonar, vedtak og gjennomgang av siste søknadsrunde.

Fagdag museum: Risiko og verdi
Hvordan integrere verdivurderinger i arbeidet med kriseberedskap
og restverdiredning?

Fagdag: Kulturarv i DKS mot nye høgder?
Tilbakeblikk på tema og erfaringar knytt til kulturarvsformidling i
Den kulturelle skolesekken.
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Fagdag museum: Minner for livet?
Kva sit besøkjande att med med etter eit museumsbesøk?
På Litteraturhuset i Oslo.

17. - 21. oktober
Kurs: Det relevante museum 2016
Ukeskurs i Trondheim for museumsansatte.

9.-10. november
Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse avholdes i Stavanger konserthus 9. - 10.
november. Tema er kunst- og kulturkritikk.

Frister

Ledig stilling

1. sept: Statens utstillingsstipend

Saksbehandler scenekunst - midlertidig stilling

1. sept: Innkjøpsordning Ny norsk skjønnlitteratur
1. sept: Innkjøpsordning: Nye norske
teikneseriar
2. sept: Fond for lyd og bilde
2. sept: Norsk kulturfond
2. sept: Aspirantordninga
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