Se i nettleser

Siste tildelingar frå Kulturfondet
Det andre rådsmøtet i 2017 vart halde 3. og 4. april.
Her finn du ei oversikt over alle tildelingane som vart
gjort i møtet. Les meir.

Kva skal du bruke stipendet til?
Vi har spurt nokre av dei som vart tildelt
kunstnarstipend i år om kva dei skal bruke stipendet til
og kva det betyr for dei å få det. Les meir.

Engasjement og bredde i
kritikkprosjekter
27 kritikkprosjekter har fått tilskudd fra Kulturrådets
satsing på kunst- og kultukritikk. - Vi er positivt
overrasket over den brede interessen for utlysningen,
sier utvalgsleder Jorunn Veiteberg. Les meir.

Forskning på kunst og digitalisering
Hvordan bidrar digitalisering til å prege produksjon,
formidling og opplevelse av kunst og kultur i
samtiden? Dette er et sentralt spørsmål i en ny
forskningssatsing som Kulturrådet er i ferd med å
utvikle. Les mer.

Mangfoldig scenekunst under utvikling
Prosjekter om oppvekst i Troms og Finnmark,
kjønnsidentitet og indisk dans er blant de som får
støtte fra Kulturfondet i årets første tildelinger til
forprosjekter på scenekunstfeltet. Les mer.

Overfører tiltak til regionalt nivå
Regjeringen foreslår å overføre oppgaver fra
Kulturfondet til fylkeskommunal forvaltning med til
sammen 14,7 millioner kroner. Det kommer fram i
Stortingsproposisjonen "Ny inndeling av regionalt
folkevalgt nivå" som ble lagt fram onsdag 5. april. Les
mer.

Ungdomshus kan bli hus for kunst
Noregs Ungdomslag får en bevilgning på 460 000
kroner over tre år for å ta i bruk ungdomshus over hele
landet som scener og visningssteder for profesjonelle
kunstneriske produksjoner. Les mer.

Setesdalskulturen kan bli del av
UNESCO-liste
Folkemusikk og -dans frå Setesdal kan bli ein del av
UNESCO si liste over verdas immaterielle kulturarv.
Noreg fremjar i 2017 ein nominasjon frå Setesdal
spelemannslag om å bli ein del av den prestisjetunge
lista. Les meir.

Essay

Kvaliteter med liten "k"
Kvalitet finnes ikke bare i kunsten, men også i de
mange prosaiske øyeblikkene som omgir den
kunstneriske tilblivelsen, sier gallerist Eivind
Furnesvik i vår essayserie om kvalitet. Les mer.

Basisfinansiering av scenekunstgrupper
skal evalueres
Kulturrådets basisfinansiering av frie
scenekunstgrupper skal evalueres. Ordningen har i ti
år gitt scenekunstgrupper utenfor de store
institusjonene økonomisk forutsigbarhet og rom for
kunstnerisk utvikling over tid. Les mer.

Nye tildelinger fra Fond for lyd og bilde
Fond for lyd og bilde har delt ut prosjektmidler til
billedkunst, musikk, film og scenekunst. Les mer.
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Dialogmøte om Innkjøpsordningen for ny norsk skjønnlitteratur
Kulturrådets administrasjon og representanter fra
Vurderingsutvalget for prosa, Vurderingsutvalget for lyrikk og
Vurderingsutvalget for barne- og ungdomslitteratur vil informere om
status for ordningen, og det blir åpnet for spørsmål og diskusjon. Les
mer.

Digitaliseringsmeldingen åtte år etter
Kulturrådet arrangerer en fagdag som undersøker hva som har
skjedd åtte år etter digitaliseringsmeldingen. Er de politiske
ambisjonene fulgt opp? Er tiltakene fremdeles relevante, eller har de
måttet vike plassen for andre utfordringer? Les mer

Dialogmøte om ny norsk sakprosa for voksne
Kulturrådets administrasjon og representanter fra
Vurderingsutvalget for sakprosa vil informere om status for
ordningen, og det blir åpnet for spørsmål og diskusjon. Les mer.

Verdiskaping med fokus på kultur, kulturarv og kreativ næring
Kulturrådet er medarrangør av dette seminaret som skal debattere
muligheter for internasjonalt samarbeid innen kultur og kreativ
næring i Østersjøregionen. Les mer

Informasjonsmøte om Kreativt Norge
Torsdag 4. mai inviterer Kulturrådet til åpent informasjonsmøte i
Trondheim om etableringen av det nye kontoret Kreativt Norge. Les
mer.

Nye publikasjonar

3. mai: Innkjøpsordning: Nye norske

Kunstnardrivne visningsrom. Årestadar for ny

teikneseriar

kunst

3. mai: Innkjøpsordning: Ny norsk skjønn-

På besøk. Kunst- og kulturarenaer i Norge.

litteratur
1. juni: Innkjøpsordning: Ny norsk sakprosa for
barn og unge
1. juni: Innkjøpsordning: Oversatt litteratur
2. juni: Innkjøpsordning: Allmenne
kulturtidsskrift
2. juni: Søknadsfrist Norsk kulturfond
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