Se i nettleser

Årsmelding 2012
Årsmeldingen for 2012 er klar. Vi har funnet frem
de viktigste tallene fra et av de mest
begivenhetsrike årene i Kulturrådets historie. Les
mer

Årskonferansen 2013
Kulturrådets årskonferanse 2013 arrangeres i
Bergen 13.-14. november. Tema for årets
konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.
Les mer

Kunstløftet har fått nye nettsider
Kunstløftet har fått nye nettsider. Redaktør
Charlotte Myrbråten har fått med seg noen av
landets beste skribenter og ser frem til å skape
debatt og engasjement om kunst for barn og unge.
Les mer

Omorganisering i Kulturrådet
Det har den siste tiden pågått en intern
omorganiseringsprosess i Kulturrådet. Flere
seksjoner og avdelinger er endret, og Vibeke Mohr
er tilsatt som direktør for en sammenslått Kunstog kulturavdeling. Les mer

Tildelinger fra Fond for lyd og bilde
De første tildelingene etter 1. februar-fristen til
Fond for lyd og bilde er klare. Styret fattet vedtak
om tilskudd til 125 prosjekter innen områdene
billedkunst, tekst, scene og musikk. Les mer

1,4 millioner kroner til 44 norskislandske prosjekter
44 prosjekter har fått til sammen 1,4 millioner
kroner i støtte til norsk-islandsk kultursamarbeid.
Det kom inn 74 søknader til fristen 1. mars. Les mer

Innfører elektroniske søknadar
Kulturrådet tar no det første skrittet mot å gjere
alle søknadsskjema elektroniske. Søknadane til
Fond for lyd og bilete skal leverast elektronisk til
fristen 1. september, Statens kunstnarstipend 15.
oktober og Norsk kulturfond 1. desember. Les mer

Kunst for barn med spesielle behov
Den kulturelle skolesekken ønsker flere
kunstprosjekter rettet mot barn og unge med
spesielle behov og lyser ut utviklingsmidler. Les
mer

Konferanse om privatarkiv
Kulturrådet arrangerer privatarkivkonferanse 3.-4.
juni i Sandefjord i samarbeid med Riksarkivet og
Landslaget for lokal- og privatarkiv. Fokus er på
kystkulturdokumentasjon, arkivpolitikk og
koordinering av privatarkivarbeidet. Les mer

Årets første sakprosainnkjøp
Vurderingsutvalget for sakprosa har foretatt årets
første innkjøpsrunde der 9 titler er kjøpt inn.
Temaene spenner fra den mytiske Jesus til
kvinnelig stemmerett og Edvard Munchs
«Skrik». Les mer
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Søknadsfrist utviklingsmidler til kunstproduksjoner for barn og unge
med spesielle behov
Den kulturelle skolesekken lyser ut utviklingsmidler til
kunstproduksjoner for barn og unge med spesielle behov.
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Søknadsfrist Norsk kulturfond
Søknadsfrist for støtteordninger under Norsk kulturfond.

Søknadsfrist forsøksordning for likestillingsprosjekter på
musikkområdet
Støtte til prosjekter som har som formål å fremme likestilling og
bedre kjønnsbalansen på musikkområdet.

Konferanse 3 - 4 juni 2013
Privatarkivkonferanse
Kulturrådet arrangerer privatarkivkonferanse i Sandefjord i
samarbeid med Riksarkivet og Landslaget for lokal- og privatarkiv.

JUNI

Rådsmøte 6 - 7 juni 2013

06

Rådets medlemmer har møte med faglige diskusjoner og
gjennomgang av siste søknadsrunde.

JUNI
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Lanseringseminar
Litteratur i digitale omgivelser
Kulturrådet inviterer til lanseringsseminar for rapporten fra
prosjektet «Litteratur i digitale omgivelser»

NOV

Årskonferansen 13 - 14 november 2013

13

Kulturrådets årskonferanse arrangeres i Bergen 13.-14. november.
Tema for årets konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.
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