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Forsvarets musikk tildeles Kulturrådets
ærespris 2016
Kulturrådets ærespris for 2016 tildeles Forsvarets
musikk for deres uvurderlige betydning for norsk
kulturliv gjennom nesten 200 år. Les mer

Meld deg på årskonferansen i dag!
Temaet for årskonferansen 2016 er kunst- og
kulturkritikk. Vi har mønstret akademikere, mediefolk,
kunstnere og kritikere for å diskutere kritikkens plass
og betydning i en medievirkelighet i endring. Tirsdag
27. september er siste dag med rabattert påmelding.
Meld deg på i dag! Les mer

Kulturrådet får nye skjema i Altinn
Kulturrådet går frå neste søknadsfrist over til
søknadsskjema i Altinn. Det betyr at du må skaffe deg
elektronisk ID og ta deg ekstra god tid med søknaden
denne gongen. Les meir

Saker og vedtak på rådsmøtet
22. september var Kulturrådet samla til årets femte
rådsmøte. Ei rekkje tildelingar vart drøfta på møtet,
mellom anna tilbakeføring av samisk kulturarv til
Sâpmi og støtte til arenautvikling ved kunsthuset Wrap
i Bergen. Les meir

Mange spennende scenekunstprosjekter i
støpeskjeen
Det frie scenekunstfeltet kan se frem til mange gode
prosjekter i årene fremover. 49 forprosjekter innen
scenekunst ble tildelt støtte i den andre
tildelingsrunden i år. Les mer

Viderefører dagliglivets kulturarv
Immateriell kulturarv er mer enn høytid og spesielle
anledninger, sier Audun Kjus, leder for Norsk
Etnologisk gransking. Organisasjonen er en av fem
norske offisielle rådgivere for UNESCO i arbeidet med å
ta vare på vår immaterielle kulturarv. Les mer

Fire mill for å styrke kunst- og
kulturkritikken
De siste årene har kunst- og kulturkritikken kommet
under press. Kulturrådet har nå bevilget fire millioner
kroner i prosjektmidler for å aktualisere og styrke
kritikkens betydning. Les mer

Vil fortsette dialogen om innkjøp av ebøker
Kulturrådet ønsker ikke å endre retningslinjene for
innkjøpsordningene, men håper å komme frem til en
felles løsning med partene for innkjøp av e-bøker. Les
mer

Ny forskingssatsing på barns forhold til
kunst og kultur
Kulturrådet har innvilga 4,3 millionar kroner til ei ny
forskingssatsing som skal få fram kunnskap om ulike
sider av barn og unge sitt forhold til kunst og
kultur. Les mer

Spectrum på norsk 4.0
Samlingsforvaltningsstandarden SPECTRUM er nå
tilgjengelig på norsk. Kulturrådet håper den vil være til
hjelp for museene i arbeidet med samlingene. Les mer

Images from the inside
Da Lotte Konow Lund ble bedt om å skrive et essay i vår
kvalitetsserie ble resultatet en billedserie fra Bredtveit
kvinnefengsel, der hun jobber som tegnelærer. Hva
assosierte de innsatte med kvalitet? Les mer

23 tildelinger til bygg og arenaer
Kulturrådet har i andre tildelingsrunde for 2016 tildelt
støtte til 23 kunstarenaer og kulturbygg fra avsetningen
for Rom for kunst. Blant prosjektene som mottar støtte
er to nye arenaer på Surnadalsøra og i Harstad. Les mer

SEPT

Fagdag museum: Risiko og verdi

OKT

Hvordan kan en integrere verdivurderinger i arbeidet
med kriseberedskap og restverdiredning? Fagdagen vil
presentere metodikk, verktøy og eksempler. Arrangeres
på Fanehallen, Akershus Festning.
Fagdag: Kulturarv i DKS mot nye høgder?

OKT

Rikskonsertane tek over ansvaret for
kulturarvsområdet i Den kulturelle skolesekken frå
2017. Kulturrådet inviterer difor til eit tilbakeblikk på
tema og erfaringar knytt til kulturarvsformidling i Den
kulturelle skoleseken.
Fagdag museum: Minner for livet?
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Ei av kjerneoppgåvene for musea er formidling. Kva
veit vi eigentleg om kva folk sit att med etter eit
museumsbesøk? Vi drøftar ulike perspektiv på
formidling og målgrupper.
17. - 21. oktober
Kurs: Det relevante museum 2016

OKT

Kulturrådet og Museene i sør-Trøndelag inviterer til
ukeskurs i Trondheim for museumsansatte. Kurset skal
bidra til økt refleksjon, tverrfaglig arbeid og
nettverksbygging.
Rådsmøte

NOV

Rådsmøte blir halde sju gonger i året. Her møtest
rådets medlemar til faglege diskusjonar og
gjennomgang av siste søknadsrunde.
Fagdag: Egeninntekter? Ja takk!
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Fagdag/seminar om museenes egeninntekter. Alle vil
gjerne ha økte inntekter i museene. Men er det
realistisk, og i så fall – hvordan? Arrangeres
på Edvard Grieg museum, Troldhaugen.
9.-10. november
Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse avholdes i Stavanger
konserthus 9. - 10. november. Tema er kunst- og
kulturkritikk.

Søknadsfrister

Publikasjoner

15. okt: Museumsmidler til digital

Spectrum 4.0 på norsk

utvikling og sikring
Vurdering av samlinger
18. okt: Statens kunstnerstipend
Guidelines for prioritisation
23. nov: Kreativt Europa samarbeidsprosjekter
1. des: Innkjøpsordning Ny norsk
sakprosa for barn og unge
2. des: Norsk kulturfond
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