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Årskonferanseprogrammet er klart
Programmet til årskonferansen er nå ferdigstilt. Vi ser
frem til samtaler, debatter og ny kunnskap om kunst og
kulturkritikk i Stavanger 9. og 10. november. Det er
fremdeles mulig å melde seg på. Les mer

- Regjeringens kulturnæringssatsing
svekker produksjonsleddet
- Regjeringen vil legge til rette for at flere kunstnere
skal kunne leve av det de skaper. Det er en prisverdig
målsetting. De ser imidlertid ut til å ha oversett
produksjonsleddet i budsjettforslaget, sier styreleder i
Fond for lyd og bilde, Stein Bjelland. Les mer

Søk støtte til norsk-islandsk
kultursamarbeid
Kulturrådet lyser ut midler til norske og islandske
kulturaktører for samarbeidsprosjekter. Prosjektene
skal bidra til et mangfoldig kultursamarbeid og gi
varige kontakter mellom kunstnere, kulturarbeidere og
kulturinstitusjoner. Les mer

Det kulturelle verdensbildet sett fra
Malta
Hvilke utfordringer deler den norske kunst- og
kultursektoren med land som Mongolia og Namibia?
Kulturelt lederskap i en brytningstid var tema da
organisasjonen for verdens kulturråd, IFACCA,
inviterte til møte på Malta. Les mer

Fire millioner til å styrke kritikken
Kulturrådet lyser ut fire millioner kroner til prosjekter
som kan styrke og utvikle kunst- og kulturkritikk i
norsk offentlighet. Utlysningen åpner for søkere som
ønsker å utforme og formidle ny kritikk gjennom nye
medier og på nye plasser. Les mer

Startskudd for satsing på kulturell og
kreativ næring
15. november inviterer Kulturministeren og
Næringsministeren til konferansen Kreativ arena.
Konferansen er Regjeringens startskudd for satsing på
kulturell og kreativ næring, hvor Kulturrådet er gitt en
sentral rolle. Les mer

Søk musikkmidler til barn og ungdom
Musikkutvalgene har satt av inntil 2,5 millioner kroner
til en særskilt satsing på barn og unge. Satsingen
gjelder støtteordningene andre musikktiltak,
arrangørstøtte og bestillingsverk og produksjonsstøtte.
Søknadsfristen er 2. desember. Les mer

Faster Sigruns kåpe
Da Claire de Wangen arvet sin fasters kåpe, opplevde
hun hva god kvalitet kan være. I vår essayserie om
kvalitet spør hun om man kan gjenkjenne kvalitet også i
subjektive kunstopplevelser. Les mer

Ny periode med EØS-midler er i gang
Som første land ut har Romania signert avtale med
Norge om en ny runde med EØS-midler. 24,6 millioner
euro skal gå til kultursamarbeid, kulturarv og kulturelt
entreprenørskap. Les mer

Ny søknadsfrist for basisfinansiering
Retningslinjene for basisfinansieringsordningen for frie
scenekunstgrupper er endret. Det betyr blant annet at
søknadsfristen i 2017 blir flyttet fra 1. februar til 1.
juni. Les mer.

- Vi er bekymret på kunstens vegne
- Regjeringen går med ryggen inn i framtida, sier leder
for Utvalget for Statens kunstnerstipend, Alfhild
Skaardal. Utvalget reagerer på at Regjeringen i sitt
budsjettforslag prioriterer å gi økninger til kreativ
næring og bransjetiltak, fremfor kunstnerisk utvikling
og bedre levekår for kunstnere. Les mer

Kreativt Europa - støtte til
samarbeidsprosjekter
Internasjonale samarbeidsprosjekter kan nå søke
midler fra EU-programmet Kreativt Europa. Fristen er
23. november 2016. Les mer
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Fagdag: Egeninntekter? Ja takk!
Fagdag 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.
Konferanse: Kreativ arena - for vekst og utvikling innen
kulturell og kreativ næring
Kulturminister Linda Hofstad Helleland og
Næringsminister Monica Mæland inviterer til
konferanse om kulturell og kreativ næring. Vær rask
med påmelding.
Lansering av bransjestatistikk
Kulturrådet lanserer tre nye rapporter om bransjenes
samlede omsetning i 2015: Musikk, litteratur og visuell
kunst i tall på Håndverkeren i Oslo 12. des kl 12.
14. - 15. desember
Rådsmøte
Rådsmøte blir halde sju gonger i året. Her møtest
rådets medlemar til faglege diskusjonar og
gjennomgang av siste søknadsrunde.
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23. nov: Kreativt Europa -

Rapport om Kulturrådets

samarbeidsprosjekter

prøveprosjekt med parallelt innkjøp
av papir- og e-bøker til norske

1. des: Innkjøpsordning Ny norsk

folkebibliotek

sakprosa for barn og unge
2. des: Norsk kulturfond
15. des: Norsk-islandsk
kultursamarbeid
15. des: Andre scenekunsttiltak og
Prosjektstøtte tverrfaglige tiltak
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