Se i nettleser

Lyser ut fire museumsprogram
Kulturrådet lyser ut fire museumsprogram med
søknadsfrist 5. mai. Programma skal bidra til at musea
har det som skal til for å løyse framtidige oppgåver. Les
meir

Jubileumsfeiring på gamle trakter
I mars 1965 hadde Kulturrådet sitt første møte i Det
Norske VidenskapsAkademi. Tirsdag 17. mars vendte
rådet tilbake for å feire sitt 50årsjubileum med rådsmøte
og festmottakelse. Les mer

Årets første tildelingar frå Kulturfondet
17. og 18. mars var Kulturrådet samla til årets andre
rådsmøte. 50årsmarkering, strategi og tildelingar var
nokre av sakene på dagsordenen. Les meir

Basisfinansiering til Ingri Fiksdal og
Morten Traavik
Kulturrådet har i rådsmøte 18. mars vedtatt å tildele Ingri
Midgard Fiksdal og Morten Traavik flerårig støtte over
ordningen for basisfinansiering av frie
scenekunstgrupper. Les mer

Statens kunstnerstipend 2015
offentliggjøres 25. mars
Tildeling av Statens kunstnerstipend for 2015
offentliggjøres på nettsidene onsdag 25. mars. Les mer

Ny ordning for driftsstøtte
Post 74 er lagt ned og midlene for driftsstøtte til kunst og
kulturorganisasjoner tildeles i 2015 gjennom en ny
ordning i Kulturfondet. Søknadsfrist er 2. juni 2015. Les
mer

Mønstring for barn og unge
Kurator og produsent Gry Ulfeng er tildelt fem millioner
kroner for å lage en storstilt mønstring for barn og unge i
2016. Mønstringen skal markere avslutningen på
Kunstløftet, et initiativ som siden 2008 har hatt som mål
å heve kvaliteten på kunst for barn og unge. Les mer

11 nye samarbeidsprosjekter i Litauen
Panta Rei Danseteater, Østfold Fylkesbibliotek og
Jazzmontør er blant de norske aktørene som får støtte fra
kulturutvekslingsprogrammet med Litauen. Til sammen
11 nye samarbeidsprosjekter i Litauen har fått EØSstøtte.
Les mer

 Digital kompetanse i museene bør
samordnes
Museumssektoren og Kulturrådet står overfor viktige
utfordringer i arbeidet med digital forvaltning og
formidling av museenes samlinger. Hundre deltakere var
til stede da rapporten Digital infrastruktur for museer ble
lagt frem og diskutert. Les mer

Norskislandsk videokunstsamarbeid
22 prosjekter med norske og islandske kulturaktører er
tildelt midler fra støtteordningen for norskislandsk
kultursamarbeid. Det største tilskuddet går til Archiving
for the future, et samarbeid mellom det islandske
nasjonalgalleriet og Videokunstarkivet i Norge. Les mer

Litterær jubileumsstafett
Kulturrådet feirer 50 år, og det er også 50 år siden
innkjøpsordningen for skjønnlitteratur ble etablert. Vi
har utfordret folkebibliotekene til litterær
jubileumsstafett, for å løfte fram noen av bøkene de har
mottatt gjennom 50 år. Siste bidrag er fra Fana bibliotek,
Bergen. Les mer
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Seminar: Drømmeløftet kultur
Hva må til for å skape vekst innen kulturell og kreativ
sektor i Norge? Debatt hos Innovasjon Norge, Akersgt
13, Oslo. Arrangør: Innovasjon Norge og Kulturrådet

#hack4no førarrangement
Kartverket og Difi inviterer til førarrangement for «hackere» og
dataeiere som oppladning til hackathonet #hack4no 2015 den 5. og 6.
juni.

Dialogmøte driftstilskudd (tidl. post 74)
Kulturrådet inviterer tilskuddsmottakere, søkere og andre
interesserte til et åpent dialogmøte om Kulturrådets videre
forvaltning av driftstilskudd til kulturvirksomheter (tidligere Post
74), og grenseoppgangen mellom dette og Kulturrådets øvrige
tilskuddsordninger.
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Musikk og litteratur i tall
Kulturrådet inviterer til lansering av rapportene Musikk i tall 2013 og
Litteratur i tall 2013 samt Metodenotat for musikk og litteratur i tall.

5  6 juni
#HACK4NO 2015
Kartverket og Difi tar stafettpinnen og arrangerer #hack4no i 2015.
Dette blir Norges bidrag til Nordic Open Data Week. #Hack4NO 2015
finner sted i Kartverkets lokaler på Hønefoss. Temaet i år er åpne
data.

9  10 juni
Rådsmøte
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

Søknadsfrister

Publikasjoner og ledig stilling

1. april: Innkjøpsordning: Ny norsk sakprosa

Sceneweb og danseinformasjonens

voksne

historieprosjekt

5. mai: Prosjekt og utviklingsmidler for

Digital infrastruktur for museer

museum
2. juni: Norsk kulturfond

The Cultural Rucksack
Risiko og sårbarhetsanalyse i norske museer
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