Se i nettleser

70 mill i førjulsgave til kunst og kultur i Noreg
Kulturrådet delte ut nesten 70 millionar kroner til kunst og kulturformål i årets siste
rådsmøte. Les meir

Æresprisen 2012
Æresprisen for 2012 ble torsdag 6. desember tildelt
musikerne og pedagogene Soon-Mi Chung og
Stephan Barratt-Due. Prisen er på 500 000 kroner
og går til personer som har gjort "en innsats av
vesentlig betydning for norsk kunst- og kulturliv".
Les mer

Scenekunst på høyt nivå
Kulturrådet har delt ut 20,7 millioner kroner til
prosjekter innen fri scenekunst dans og teater. Det
er i denne runden behandlet til sammen 206
søknader til støtteordningene med en samlet
søknadssum på 106 millioner kroner. Les mer

1 mill til tre aspirantstillingar
Tre kulturinstitusjonar har fått ein million kroner
for å tilsetje nyutdanna kunstnarar eller
kulturarbeidarar i ei eittårig aspirantstilling.
Les meir

Skal samarbeide om kritikk av kunst
for barn og unge
Fire nettsteder har fått til sammen 5,6 millioner i
støtte til et samarbeid om en plattform for kritikk
av kunst for barn og unge. Målet er å skape større
oppmerksomhet om kunsten og høyne kvaliteten på
kritikken. Les mer Foto: Kjell Ivar Knutsen Gaare

Hva er det med arkiv?
Kunstnere skal inn i arkiver og jobbe fram
prosjekter som vil munne ut i et mangfold av
kunstuttrykk fra lyd, film, animasjon, musikk og
tegneserie til billedkunst og performance. Les mer
Foto: Hanne Frey Husø

Kulturrådet flyttar i 2013
I juni 2013 flyttar Kulturrådet til Mølleparken 2, eit
gamalt fabrikklokale like ved Akerselva.
Les meir
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Frist for å nominere immateriell kulturarv til UNESCOs
internasjonale lister over immateriell kulturarv i Norge.

5. februar 2013
Rådsmøte
Rådsmøte avholdes ca seks ganger i året. Her møtes rådets
medlemmer til faglige diskusjoner og gjennomgang av siste
søknadsrunde.

Publikasjoner

Kommende søknadsfrister

Statistikk for arkiv 2011

1. feb 2013: Fri scenekunst - dans
1. feb 2013: Fri scenekunst - teater
1. feb 2013: Basisfinansiering av frie
scenekunstgrupper
1. feb 2013: Norsk-islandsk kultursamarbeid
1. feb 2013: Fond for lyd og bilde
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