R 10/21 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
tirsdag 14. og onsdag 15. desember 2021
Saksnr.: 21/47
Tid: tirsdag 10-17, onsdag 9-16
Sted: Mølleparken 2 og digitalt møte
Til stede: Hagen, Oterholm, Horgen, Otnæs, Ahvenniemi, Utsi, Kuzovnikova, Sandmo, Joof, Veiteberg
Fra adm.: Danielsen (sak 5), Komissar, Solbu, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Elisabeth Pedersen
Sakene 1-4, 6-12, 21 og 24.1 ble behandlet på dag 1, øvrige saker ble behandlet på dag 2.

Den utsendte saklisten ble godkjent.

Habilitet
Rådets leder reiste spørsmål om noen av rådets medlemmer anså seg inhabile i saker som
skulle behandles.
Peder Horgen stilte spørsmål om habilitet i saknr. 412624 Ambitus of Pentecost. I prosjektet
som ledes av Jens Jeffry Trinidad, er Hooman Sharifi oppført som kunstnerisk veileder. Sharifi
er nær venn av Horgen. Rådet fant Horgen inhabil i saken, og han fratrådte under
behandlingen.
Maria Utsi stilte spørsmål om habilitet i saknr. Havferd AS Videreutvikling av det kreative
taktskiftet 2022-2023. Sommeren 2020 deltok Utsi sammen med sin datter på en tredagers
båtekspedisjon Tromsø – Bjarkøy betalt av Erlend Mogår-Larsen. Mogård-Larsen er
initiativtaker og kultursjef for SALT. Mogård-Larsen og hans kone er også venner av Utsi og
hennes mann. Rådet fant Utsi inhabil i saken, og hun fratrådte under behandlingen.

Referater (O)
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2.1 Rådsmøte 28. oktober (R8/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R8/21 var utsendt med merknadsfrist 11.11.21. Ingen
merknader innkommet.
Referatet ble tatt til orientering

2.2 Ekstraordinært skriftlig rådsmøte 12. november (R9/21)
Saknr. 21/47 Referat fra skriftlig møte i Norsk kulturråd var sendt ut med merknadsfrist
16.11.21. Ingen merknader innkommet.
Referatet ble tatt til orientering

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering

Orientering fra Kulturdepartementet (O)
Seniorrådgiver Elisabeth Pedersen orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Budsjettsøknad 2023 for Norsk kulturfond (V)
Saknr. 21/17308 Notat fra administrasjonen med innspill fra fagutvalgene var utsendt.
Vedtak:
Rådets prioriteringer og synspunkter tas med i det videre arbeidet med budsjettsøknaden.
Utkast til budsjettsøknad for 2023 legges fram på R1/22.

Ny strategi for rådet og Norsk kulturfond 2021-2024 –
områdeplaner og kommunikasjonsplan (V)
Saknr. 19/3699 Notater fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Områdeplaner for perioden 2022–2024 og kommunikasjonsplan for 2022 vedtas med de
endringer som framkom i møtet. Sekretariatet gis fullmakt til å gjøre mindre språklige
justeringer før publisering.
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Opphevelse av hovedregelen fra 2022 – konsekvenser for
forvaltningen av Kulturfondet (V)
Saknr. 21/26348. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet ber fagutvalgene spille inn relevante erfaringer og synspunkter i forbindelse med
opphevelsen av hovedregelen. Saken tas opp igjen til behandling på R3/22 i mars 2022.

Kulturfondet og koronasituasjonen 2021 (V)
Saknr. 21/26821 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet gir fagadministrasjonene myndighet til å behandle søknader om utsettelser, endringer
og/eller omdisponeringer av midler fra tilskuddsmottagere rammet av koronasituasjonen til
30/6. 2022. Rådet ønsker å holdes orientert om hovedtrekk ved behandlingen av
endringssøknader.

Tidsskrift og kritikk
10.1 Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk - vedtak (O)
Saknr. 21/328 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 15.-17.11.21 i Faglig utvalg for tidsskrift
og kritikk var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

Litteratur
11.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 20/2694 Referater og vedtaksprotokoller fra møter 27.09 og 24.-25.11.21 i Faglig utvalg
for litteratur var utsendt.
Referater og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

11.2 Faglig utvalg for litteratur – tilrådinger (V)
Samtlige saker var sendt ut som del av sak 18 Saker som behandles i flere fagutvalg.
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Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 11.2.

11.3 Tilleggsutlysning til formidling av litteratur for barn og unge på
tilskuddsordningen for litteraturformidling i 2022 (O)
Saknr. 21/26401 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
5,5 mill. kroner bevilget til tidligere saknr 19/4194 Prøveprosjekt skolebibliotek omdisponeres
til saknr 21/26401 Satsing på litteraturformidling for barn og unge i 2022. Midlene til
satsingen vil bli lyst ut på tilskuddsordningen for litteraturformidling på runde 1-2022 og 22022 med søknadsfrist 2. mars og 2. juni 2022. Fagadministrasjonen gis fullmakt til å gjøre
nødvendige tilpasninger og oppdateringer i utlysningsteksten.

11.4 Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen litteraturprosjekt (V)
Saknr. 21/26880 Notat fra Faglig utvalg for litteratur var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen for litteraturprosjekt vedtas med de kommentarer
som kom fram på rådsmøtet.

11.5 Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen litteraturformidling (V)
Saknr. 21/26885 Notat fra Faglig utvalg for litteratur var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for tilskuddsordning for litteraturformidling vedtas med de
kommentarer og justeringer som framkom på rådsmøtet.

11.6 Justerte retningslinjer for innkjøpsordningene for skjønnlitteratur,
innkjøpsordningene for sakprosa og innkjøpsordningene for tegneserier (V)
Saknr. 19/2164 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Forslag til justerte retningslinjer for innkjøpsordningene for skjønnlitteratur,
innkjøpsordningene for sakprosa og innkjøpsordningen for tegneserier vedtas.
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Visuell kunst
12.1 Faglig utvalg for visuell kunst – prosjektstøtte, kunstfaglige publikasjoner og
prosjektstøtte kunstnere i etableringsfasen - vedtak (O)
Saknr. 21/20 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 17.-19.11.21 i Faglig utvalg for visuell
kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

12.2 Arrangørutvalget for visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner – vedtak
(O)
Saknr. 21/3194 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 08.-09.11.2021 i Arrangørutvalget for
visuell kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

12.3 Felles satsinger innen visuell kunst for perioden 2022-2024 (V)
Saknr. 21/28656 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Gjenstående midler fra konto 2207 Prosjektstøtte visuell kunst kr 2 313 500 bevilges med
kr 1 600 000 til saknr. 18/387 Pilotprosjekt: Formidling av kunst- og kunstnerbøker, kroner
400 000 til saknr. 21/28645 Utredningsprosjekt: Arv etter kunstnere og kr 313 500 til saknr.
21/28654 Mangfoldssatsing visuell kunst.
Gjenstående midler fra konto 2214 Arrangørstøtte visuell kunst kr 424 000 og fra 2218
Kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling kr 610 500 bevilges i sin helhet til saknr.
21/28654 Mangfoldssatsing visuell kunst.

Musikk
13.1 Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak –
tilskudd til komposisjon og produksjon og andre musikktiltak - vedtak (O)
Saknr. 21/13 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 24.-25.11.21 i Musikkutvalget for
komposisjon, produksjon og andre musikktiltak var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.
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13.2 Musikkutvalget for komposisjon, produksjon og andre musikktiltak –
tilrådinger (V)
Samtlige saker var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokollene 13.2.1, 13.2.2 og 13.2.3.

13.3 Musikkutvalget for turné og virksomhetstilskudd – tilskudd til musikere,
artister, ensembler og band - vedtak (O)
Saknr. 20/35210 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 22.-24.11.21 i Musikkutvalget for
turné- og virksomhetstilskudd var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

13.4 Musikkutvalget for turné og virksomhetstilskudd – tilrådinger (V)
Saknr. 20/35210 Tilrådinger fra møte 22.-24.11.21 i Musikkutvalget for turné- og
virksomhetstilskudd var utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.4.

13.5 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilskudd til
konsertarrangører og musikkfestivaler - vedtak (O)
Saknr. 21/586 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 18.-19.11 og 24.-26.11.21 i
Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

13.6 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilrådinger (V)
Samtlige saker var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.6.
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13.7 Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte - tilskudd til
publiseringer og innspillinger - vedtak (O)
Saknr. 21/4950 Referater og vedtaksprotokoller fra møter 20.-22.09.21, 20.10.21 og 30.11.21 i
Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

13.8 Justerte retningslinjer for publiseringsstøtte for musikkinnspillinger (V)
Saknr. 21/4950 Notat fra Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Vedtak:
Justerte retningslinjer for publiseringsstøtte for musikkinnspillinger vedtas med de
kommentarer som kom fram på rådsmøtet.

13.9 Utvalgsledermøte musikk (O)
Saknr. 21/4974 Referat og notat om justering av fordelingsbudsjett for musikk 2021 fra
Utvalgsledermøte musikk 07.11.21 var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Tverrgående ordninger
14.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 21/885 Referat fra møte 16.-19.11.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

14.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – gjesteoppholdsstøtte for arenaer,
arrangører og festivaler – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 16.-19.11.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt. På møtet orienterte administrasjonen om en feil i utsendt tabell i sak
410766 Kvitbrakkas venner og at vedtaksprotokollen derfor var justert.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

14.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger –– tverrfaglige tiltak –
prosjektstøtte – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 16.-19.11.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger.
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Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

14.4 Faglig utvalg for tverrgående ordninger –– tverrfaglige tiltak –
prosjektstøtte – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.4.

14.5 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglig kulturvirksomhet –
vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 16.-19.11.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

14.6 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglig kulturvirksomhet –
tilrådinger (V)
Saknr. 21/885 Tilrådinger fra møte 16.-19.11.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.6.

14.7 Gjenstående midler på fagområdet allmenne kulturformål –
mangfoldspiloter 2021-2022 (V)
Saknr. 20/31366 Gjenstående midler på fagområdet allmenne kulturformål – mangfoldspiloter
2021-2022. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Inntil kr 300 000 fra saknr. 20/31366 bevilges til en ekstern kartlegging og analyse av
søkerreise i forsøksordning for aspiranter med funksjonsnedsettelser.

Forskning og utvikling
15.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550. Referater fra møter 25. og 26.10 og 3.12.21 i Forsknings- og
utviklingsutvalget og oppdatert oversikt over rådets pågående kunnskapsprosjekter var utsendt.
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Referatet ble tatt til orientering.

Scenekunst
16.1 Faglig utvalg for scenekunst – formidling/gjestespill, scenekunstfaglige tiltak
og publikasjoner og forprosjekt scenekunst – vedtak (O)
Saknr. 21/765 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 22.11 og 24.-25.11.21 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

16.2 Faglig utvalg for scenekunst – tilrådinger (V)
Saknr. 21/765 Tilrådinger fra møte 22.11 og 24.-25.11.21 i Faglig utvalg for scenekunst var
utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.2.

16.3 Faglig utvalg for dans – fri scenekunst dans – vedtak (O)
Saknr. 21/4646 Referat og vedtaksprotokoll fra møter 29.09, 26.11 og 29.-30.11.21 i Faglig
utvalg for dans var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

16.4 Faglig utvalg for dans – fri scenekunst dans – tilrådinger (V)
Saknr. 21/4646 Tilrådinger fra møte 26. og 29.-30.11.21 i Faglig utvalg for dans var utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.4.

16.5 Faglig utvalg for teater – fri scenekunst teater - vedtak (O)
Saknr. 21/4645 Referat og vedtaksprotokoll fra møter 27.09, 26.11 og 01-02.12.21 i Faglig
utvalg for teater var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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16.6 Faglig utvalg for teater – fri scenekunst teater - tilrådinger (V)
Samtlige saker var utsendt som del av sak 18 Saker som behandles i flere fagutvalg.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.6.

16.7 Utvalgslederforum scenekunst (O)
Saknr. 21/4977 Referat fra møter 17.09, 19.10 og 03.12.21 i utvalgslederforum scenekunst var
utsendt.
Referatene ble tatt til orientering.

Kulturvern
17.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 21/3236 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 23.11.21 i Faglig utvalg for kulturvern
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

17.2 Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra (O)
Saknr. 16/155698 Frivillig kulturvern. Et kulturvern innenfra. Ny publikasjon av Nanna Løkka,
Anne-Sofie Hjemdahl og Bård Kleppe ble presentert av Nanna Løkka fra Telemarksforskning.

Saker som behandles i flere fagutvalg
18.1 Saker som behandles i flere fagutvalg – samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt med tilrådinger over saker som behandles i flere fagutvalg der fagutvalgene er
samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i vedtaksprotokollene
for de respektive fagområdene.

18.2 Saker som behandles i flere fagutvalg – ikke samstemte vurderinger (V)
Tabelloversikt og samlet legg med tilrådinger for saker som behandles i flere fagutvalg der
fagutvalgene ikke er samstemte i vurderingene i den enkelte sak var utsendt. Sakene er ført i
vedtaksprotokollene for de respektive fagområdene.

Samordning av forvaltning av langsiktige
virksomhetstilskudd (V)
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Saknr. 21/26303. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Sekretariatet tar med seg rådets synspunkter i det videre arbeidet og legger fram forslag til
felles mal for retningslinjer for de berørte tilskuddsordningene på R2/22.

Regionale kulturfond – momenter til diskusjon for innspill
til Kulturdepartementet (V)
Saknr. 21/26418. Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med rådets synspunkter i det videre arbeidet med budsjettsøknad for
2023 og forberedelsen av eventuelt separat innspill til Kulturdepartementet i saken.

Årshjul og møteplan for rådsmøter i 2022 – justering av
årets første møte (V)
Saknr. 21/25726. Notat fra administrasjonen med forslag til justert møteplan var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar forslag til justert årshjul og møteplan for rådsmøter 2022.

Saldering av Norsk kulturfond 2020 (V)
Saknr. 21/28637 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Bevilgningsregnskap for Norsk kulturfond 2021 kan justeres med overføring mellom tilskudd
2021 og tilsagn for 2022.

Oppsummering av rådets arbeid for 2021 (O)
Muntlig oppsummering av rådsarbeidet 2021.

Meldinger og orienteringer (O)
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24.1 Aktuelle saker om Kulturrådet i media og saker fra rådsmøtet for
offentligheten
Muntlig drøfting.

24.2 Gjenoppbyggingsprosjektet i kultursektoren – oppdrag til Norsk kulturråd
(O)
Prosjektets delrapport for desember 2021 og orientering om status og framdrift i prosjektet ble
presentert.

24.3 Kunst i tall 2020
Rapporten Kunst i tall 2020 ble presentert av Rambøll.

24.4 Pågående arbeid i fagadministrasjonen
Utgår.

Eventuelt
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Norsk kulturfond

Dato: 16.12.2021

Søknadsfrist 02.09.2021
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 11.2 - R10/21 - Litteraturformidling

1

2

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

412598

Ballistisk - 2021-2023

Annen type

413099

GUNVOR C RØKHOLT
DESIGN AS

MIRAGE DOCFEST AS

Mirage - Art of the Real Annen type
Festival - 2022

Side 1 av

1

Bostedsfylke
Oslo

Oslo

Beslutning

Søkt

BEVILGNIN

25 000

175 000 (2021)

150 000

0 (2022)

270 000

0 (2023)

445 000

175 000 (Totalt)

BEVILGNIN

140 000

Vedtatt

År

Vedtak

40 000 (2022) Tilsagnet gis for
2022, med forbehold
om Stortingets
budsjettvedtak for
Norsk kulturfond
2022.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 16.12.2021

02.06.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.2.1 – R10/21 - andre musikktiltak - prosjekttilskudd - 3. tildeling 2021

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

410082

JEUNESSES MUSICALES LOUD! Bandleir for jenter, Populærmusikk
NORWAY
trans og ikke-binære 20222024 - 2022-2024

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
180 000
180 000
180 000
540 000

Side 1 av

1

Vedtatt

År

0 (2022)

Vedtak

Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
0 (2023)
innenfor den aktuelle
0 (2024) budsjettrammen. Det
vises til vedtak om økt
0 (Totalt)
virksomhetstilskudd.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 16.12.2021

02.09.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.3.2 – R10/21 - andre musikktiltak - virksomhetstilskudd - 3. tildeling 2021

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

412380

JEUNESSES MUSICALES Jeunesses Musicales
NORWAY
Norway - 2022

Sjanger
Musikk

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
4 500 000

Vedtatt

År

1 744 000 (2022)

Vedtak
Bevilgningen gis for
2022, med forbehold
om Stortingets
budsjettvedtak.
Fra og med 2022
inkluderer
bevilgningen tilskudd
til prosjektet Loud!
Bandleir for jenter,
trans og ikke-binære.

Side 1 av

1

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 15.12.2021

02.09.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.2.3 – R10/21 – komposisjon og produksjon av musikk

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

413031

GUOSTE TAMULYNAITE Guoste Tamulynaite - RiverKlassisk/samtidsm
Being 2022

Side 1 av

Sjanger

1

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
165 000

Vedtatt

År

0 (2022)

Vedtak
Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 17.12.2021

02.09.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.4 – R10/21 - turné- og virksomhetsstøtte - musikk

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Side 1 av

Sjanger

3

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond

1

4-2021 Turné- og virksomhet - SFU 411046 WALK x Undergrünnen - Vår 2022

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

411046

WALK DANCE COMPANY WALK x Undergrünnen - Populærmusikk
Vår 2022

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt

Vedtatt

År

150 000

0 (2021)

0

100 000 (2022)

17.11.2021
Vedtak
Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.
Basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet,
forventer Norsk
kulturråd at konsertene
skal gjennomføres i
tråd med opprinnelig
prosjektbeskrivelse, til
tross for at
bevilgningen er lavere
enn omsøkt beløp.
Søker er selv ansvarlig
for øvrig finansiering.
Er tiltaket derimot
avlyst, utsatt eller
endret som følge av
koronasituasjonen eller
ettervirkninger av den,
finner du informasjon
om hvordan du skal
forholde deg til dette
på våre nettsider
(www.kulturradet.

Side 2 av
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Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

4-2021 Turné- og virksomhet - SFU 411046 WALK x Undergrünnen - Vår 2022
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

17.11.2021
Vedtak
no/stotteordning//vis/turne-ogvirksomhetstilskudd).

Side 3 av
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Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 16.12.2021

02.09.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.6 – R10/21 - arrangørstøtte musikk

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

411924

HAVFERD AS

SALT Art Music - 2022

Flere sjangre

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
2 260 000
2 260 000
4 520 000

2

412718

HISTORY DISPOSAL UNIT Sonisk Selskap og
Søndagskrydder - 20212022

Side 1 av

1

Flere sjangre

Vestland

BEVILGNIN
G

40 000

Vedtatt

År

Vedtak

700 000 (2022)

Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
0 (2023)
forbehold om
700 000 (Totalt) Stortingets
budsjettvedtak.

40 000 (2021)

Arrangøravsetningen er
økt for 2021 for å
stimulere et felt som er
sterkt preget av
koronapandemien.
Tilskudd gitt til
prosjekter i 2021 denne
runden, er derfor
vedtatt på bakgrunn av
denne økningen.
Andelen søknader for
prosjekter i 2021 som
er innvilget, er høyere
enn i en
normalsituasjon.

Norsk kulturfond

Dato: 21.12.2021

Søknadsfrist 02.09.2021
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 14.4 – R10/21 - tverrfaglige tiltak – prosjektstøtte

Prosj.nr. Søker
1

412355

Prosjekttittel

Sjanger

JEUNESSES MUSICALES KulturIntro - 2022
NORWAY

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
400 000

Vedtatt

År

Vedtak

0 (2022) Avslag. Etter en
helhetsvurdering av
de innkomne
søknadene,
prioriteres denne
søknaden ikke
innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.
Ta kontakt med
saksbehandler for
videre veiledning.

2

412920

GUNVOR C RØKHOLT
DESIGN AS

POESIUROM
BALLISTISK - 2024

Tverrfaglig

Oslo

AVSLAG

80 000
350 000
450 000
880 000

Side 1 av

1

0 (2021) Avslag. Etter en
helhetsvurdering av
0 (2022)
de innkomne
0 (2023) søknadene,
0 (Totalt) prioriteres denne
søknaden ikke
innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Norsk kulturfond

Dato: 21.12.2021

Søknadsfrist 02.09.2021
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Side 1 av

Sjanger

6

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
1

2021

Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

411252

Videreutvikling det
kreative taktskiftet 2022-2023

Tverrfaglig

HAVFERD AS

Bostedsfylke
Oslo

21.11.2021

Beslutning

Søkt

BEVILGNIN

1 400 000
1 400 000
2 800 000

Vedtatt

År

Vedtak

800 000 (2021) Bevilgningen gis i
kategori 2)
0 (2022)
Forprosjekter,
800 000 (Totalt) etableringstilskudd
og tverrfaglige
utviklingsprosjekter
under ordningen
tverrfaglig
kulturvirksomhet.
Bevilgningen er
fordelt med kr 400
000 for 2022 og kr
400 000 for 2023.
Tilskuddet for 2022
er finansiert med
ekstraordinære
stimuleringsmidler
lagt til Norsk
kulturfond i 2021, for
å bidra til
gjenoppbygging av
kultursektoren etter
covid-19-pandemien.
Bevilgningen gis
under forutsetning av
at følgende
godkjennes av
Kulturrådet før første
delutbetaling:
• oversikt over
kuratorer som skal
engasjeres (med
CV'er)
• et mer konkret
program for 2022
• spesifisert budsjett
for

Side 2 av
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Norsk kulturfond
Prosj.nr. Søker

2021

Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

21.11.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak
arbeidet i 2022
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet.
Blir tiltaket avlyst,
utsatt eller endret
som følge av
koronasituasjonen,
finner du informasjon
om hvordan du skal
forholde deg til dette
på våre nettsider
(www.kulturradet.no)
.

Side 3 av

6

Norsk kulturfond
2

2021

Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

413095

MIRAGE - Art of the
Real Festival - 2022

Tverrfaglig

MIRAGE DOCFEST AS

Bostedsfylke
Oslo

21.11.2021

Beslutning

Søkt

BEVILGNIN

800 000

Vedtatt

År

Vedtak

200 000 (2021) Bevilgningen er
øremerket
kunstneriske
medvirkende i den
flerkunstneriske
delen av
programmet. Det
forutsettes at det
framgår av rapport
og prosjektregnskap
at midlene er brukt i
tråd med
spesifiseringen i
vedtaket.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet.
Blir tiltaket avlyst,
utsatt eller endret
som følge av
koronasituasjonen,
finner du informasjon
om hvordan du skal
forholde deg til dette
på våre nettsider
(www.kulturradet.no)
.

Side 4 av
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Norsk kulturfond

2021

Prosj.nr. Søker

Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21
Prosjekttittel

Sjanger

21.11.2021

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

3

413105

KULTURHUSET ØSTRE Østre - 2022

Tverrfaglig

Vestland

BEVILGNIN

1 300 000

1 100 000 (2022) Bevilgningen er
finansiert med kr 550
000 fra
budsjettrammen for
tverrfaglig
kulturvirksomhet og
kr 550 000 fra
budsjettrammen for
andre musikktiltak.

4

413294

PEER GYNT AS

Tverrfaglig

Innlandet

BEVILGNIN

4 458 000

3 262 000 (2022) Virksomheten er
vurdert for utfasing
med virkning fra
2023. I så fall vil
tilskuddet gradvis
trappes ned med en
reduksjon for 2023
på 25 % av siste
bevilgede beløp og
for 2024 med 60 %
av siste bevilgede
beløp.

Peer Gynt as - 2022

Ta kontakt med
saksbehandler for
videre veiledning.

Side 5 av

6

Norsk kulturfond
5

2021

Vedtaksprotokoll tverrfaglig kulturvirksomhet R10/21

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

413785

Festspillene Helgeland
2022 - 2022

Tverrfaglig

FESTSPILLENE
HELGELAND AS

Bostedsfylke
Nordland

Beslutning
AVSLAG

21.11.2021
Søkt
400 000

Vedtatt

År

Vedtak

0 (2022) Avslag. Kulturrådet
ønsker at søknad om
tilskudd til
Festspillene på
Helgeland skal
behandles samlet på
tilskuddsordningen
for musikkfestivaler.
Vi viser til økt
bevilgning fra
tilskuddsordningen
for musikkfestivaler
for 2022, p.nr.
410651.
Framtidige søknader
om tilskudd kan
sendes samlet til
tilskuddsordningen
for musikkfestivaler,
med mindre tiltaket
etablerer en
vesentlig sterkere
tverrfaglig profil. Ta
kontakt med
saksbehandlere ved
behov for veiledning
for framtidige
søknader.

Side 6 av
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Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 15.12.2021

02.09.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 16.2 Vedtak R10/21 - Scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner

1

2

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

412385

ROM FOR DANS AS

Rom for Dans;
kunstproduksjon
kompetanse
produksjonslokaler

Dans

DUS - Den unge scenen

Teater

413436

LL DET NORSKE
TEATRET

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
3 650 000
0
3 650 000

Oslo

BEVILGNIN
G

3 132 000
0
3 132 000

Side 1 av

1

Vedtatt

År

Vedtak

2 249 000 (2022)

Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
43 000 (2020)
forbehold om
2 292 000 (Totalt) Stortingets
budsjettvedtak.

2 999 000 (2022)

Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022 med
57 000 (2020)
forbehold om
3 056 000 (Totalt) Stortingets
budsjettvedtak.

