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Se i nettleser

Nytt år, nytt råd
6. februar v ar årets første rådsmøte i Kulturrådet.
Hv em er de ti rådsmedlemmene og hv a tenker de
om arbeidet til Kulturrådet og kulturliv et? Les
mer

Kulturfondet 2014
På rådsmøtet 6. februar v edtok rådet fordelingen
mellom fagområder og de ulike støtteordningene i
Kulturfondet for 201 4. Kulturfondet er i 201 4 på
57 7 ,2 mill kr. Les mer

Vil fylle krigshistoriens sorte hull
For fem år og ov er 3500 fortellinger siden ble
nettsiden Digitalt fortalt lansert. I Nord-Salten
inspireres folk til å bruke nettsiden til å dele
historier fra andre v erdenskrig. Les mer

#takk4no fra #hack4no
Appen Second Take v ant #Hack4NO, i sterk
konkurranse fra de til sammen 1 4 bidragene som
ble presentert etter drøy e to døgn med hacking i
Kulturrådets lokaler i Oslo. Les mer

Post 74 - nye retningslinjer
https://kulturrad.createsend.com/t/ViewEmail/y/F181281A4E2387D0/C67FD2F38AC4859C/
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Post 7 4 v ar ett av temaene som v ar oppe på
rådets første møte i 201 4. Posten har fått en
senere søknadsfrist enn tidligere og egne
retningslinjer ble v edtatt. Les mer

Nye fagutvalgsmedlemer i
Kulturfondet
Kulturrådet oppnemnde 82 utv alsmedlemer i
siste rådsmøte. Meir enn halv parten av
medlemene er ny e. Les mer

Første søknadsfrist for Kreativt
Europa
Første søknadsrunde for EUs kulturprogram
Kreativ t Europa har frister i mars 201 4. Søkere
kan få v eiledning av Kulturrådet frem mot
søknadsfristene. Les mer

Litteraturkutt på 10 millioner
Kulturrådet v edtok i rådsmøte 6. februar hv ordan
kuttet på 1 0 millioner fordeles på
innkjøpsordningene og de øv rige
litteraturordningene. Litteraturordningene skal
gjennomgås og forny es før 201 5. Les mer

FEB

26

Møte om innkjøpsordningen for oversatt sakprosa
Vurderingsutvalget for oversatt litteratur og Kulturrådets
administrasjon ønsker å møte redaktørene for oversatt sakprosa til
dialog.
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MARS

14
MARS

17
MARS

21

Dialogmøte om Post 74
Kulturrådet inviterer til dialogmøte for å orientere om forvaltning,
søknadsbehandling og nye retningslinjer. Møtet er for
tilskuddsmottakere og søkere til Post 74.

Konferanse 17.-18. mars
#arkividag - nordisk arkivformidlingskonferanse
På konferansen #arkividag - relevans, medvirkning, dialog ønsker
vi å se på status for arkivformidlingsfeltet i Norden. Hva har vi
oppnådd og hvor går veien videre?

Søk reisestøtte til kulturutveksling med Litauen
EØS-kulturutvekslingsprogrammet med Litauen på ca. 1 million euro
er snart klar til å lyse ut midler. Allerede nå kan det norske
kulturfeltet samarbeide med litauiske samarbeidspartnere om å søke
reisestøtte.

Søknadsfrister

Kulturrådet informerer

14. feb.: EØS-midler - reisestøtte Romania

Stilling ledig som rådgiver i seksjon for

1. mars: Innkjøpsordninger for litteratur
1. mars: Norsk-islandsk kultursamarbeid

litteratur og allmenne kulturformål
Fond for lyd og bilde prosjektstøtte
fonograminnspillinger

4. mars: Aspirantordninga
4. mars: Norsk kulturfond
Mars: Internasjonale samarbeidsprosjekter Kreativt Europa
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Følg oss på Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.
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