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13 forskningsprosjekter om kvalitet
Kulturrådet har gitt støtte til 13 forskningsprosjekter
med tema kvalitet i kunst og kultur. Til sammen er det
delt ut 4,3 millioner kroner til prosjektene, som har
oppstart i 2016. Les mer
Foto: Collection, av Kjersti Berg. © Kjersti Berg / BONO 2015.

Årskonferanseprogrammet er klart
Programmet for årskonferansen er nå klart.
Kulturaktivist Basma El Husseiny, nasjonalbibliotekar
Aslak Sira Myhre og filmskaper Joachim Trier er blant
de mange stemmene som skal være med i Harstad 4.-5.
november. Les mer

Boklansering: Kulturrådets historie
Tirsdag 3. november inviterer Samlaget og Kulturrådet
til lansering av Alfred Fidjestøls bok "Eit Eige Rom.
Norsk kulturråd 1965-2015" på Litteraturhuset i
Oslo. Les mer

25 år med teikneseriar
Då Kulturrådets direktør Halvdan Skar ville ha ei
innkjøpsordning for teikneseriar, var det ingenting å
kjøpe inn. I 2015 har Kulturrådet støtta
teikneseriefestivalen Raptus i 20 år og har både
innkjøpsordning og støtteordningar for
teikneseriar. Les meir

Kvalitet av ulike kvaliteter
Teatersjef Nina Wester ved Hålogaland teater omgir seg
daglig med ordet «kvalitet». I vår essayserie diskuterer
hun blant annet hvem det er som definerer innholdet i
kvalitetsbegrepet. Les mer

Tar tak i brukernes tilbakemeldinger
Over 70 prosent av de spurte er fornøyde med
nettsidene til Kulturrådet, men samtidig sier mange at
det kan være vanskelig å finne fram. Nå er
forbedringsarbeidet i gang. Les mer

Statsbudsjettet 2016
Overføring av knutepunktfestivalene, styrking av
kunstnerøkonomien og forenkling og samordning er
nøkkelord for Kulturrådet i regjeringens forslag til
statsbudsjett for 2016. Les mer

OKT

26. - 30. oktober

26

Kurs: Det relevante museum

OKT

I oktober er det tid for en ukes kompetansekurs for
museumsansatte. Kurset holdes på Britannia hotel i
Trondheim.
Lanseringsseminar: Arena, kunst og sted

OKT

Kulturrådet inviterer til lansering av to nye
forskningsrapporter om norske kunst- og
kulturarenaer på Litteraturhuset i Oslo.
Styremøte Fond for lyd og bilde
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Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og
formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.

OKT

Rådsmøte

OKT

Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest
rådets medlemar til faglege diskusjonar og
gjennomgang av siste søknadsrunde.
Styremøte Statens kunstnerstipend
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NOV
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Utvalget for statens kunstnerstipend tildeler midler
etter innstilling fra sakkyndige komiteer som er
oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.
Boklansering: "Eit eige Rom Norsk kulturråd 19652015"
Kulturrådet og Samlaget inviterer til boklansering på
Litteraturhuset i Oslo. Forfattaren Alfred Fidjestøl vil
presentere boka "Eit Eige Rom. Norsk kulturråd 19652015" og det vil bli diskusjon og fleire faglege innlegg.
4.-5. november
Kulturrådets årskonferanse i Harstad

NOV

Kulturrådet inviterer hele kulturlivet til årskonferanse
med debatt og feiring av Kulturrådets 50 års jubileum i
Harstad 4.-5. november.
Seminar: Det digitale landskap i bevegelse

NOV

Kultur- og naturreise inviterer til konferanse på DogA
13. november. Hvordan kan åpne data bidra til
innovasjon? Konferansen tar for seg alt fra digitale
fortellinger og informasjonen som lages lokalt, til
diskusjonene som hører hjemme på den politiske
arenaen.
Informasjonsmøte om litteraturstøtteordningene
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Informasjonsmøte om endringer i tilskuddsordningene
for litteraturprosjekt, litteraturproduksjon og
litteraturformidling i Mølleparken 2, hos Kulturrådet.

Søknadsfrister

Tildelinger

2. nov: Innkjøpsordning for oversatt

Innkjøpsordningen for sakprosa

sakprosa
2. nov: Innkjøpsordning for oversatt
skjønnlitteratur
1. des: Innkjøpsordning ny norsk
sakprosa voksne
2. des: Norsk kulturfond
15. des: Norsk-islandsk
kultursamarbeid
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