Se i nettleser

Følg med på jubileumssidene
Kulturrådet feirer 50 år i 2015. Vi skal markere et halvt
århundre med fantastiske kunstprosjekter, tusenvis av
innkjøpte bøker, og generasjoner med kulturengasjerte
mennesker. Les mer på våre jubileumssider

Historiske spill og friluftspill i 2015
Kulturrådet har fått i oppgave å forvalte
tilskuddsordningen for historiske spill og friluftspill i
2015. Søknadsfrist er 3. februar. Les mer

Takk for innspel!
Mange har kome med innspel til Kulturrådets strategi.
Rådsleiar Yngve Slettholm takkar og tar innspela med
når Rådet skal lage ny strategi. Les meir

Ungdommens kulturmønstring
I 2015 feirer Ungdommens kulturmønstring 30 år. UKM
er ett av de store kulturprosjektene Kulturrådet har vært
med på å initiere gjennom de siste 50 årene. Les mer på
våre jubileumssider

Endringer i forprosjektordningen for
scenekunst
For å få inn bedre og mer korrekte søknader er det gjort
noen justeringer i retningslinjene for
forprosjektordningen for scenekunst. Les mer

KulturNav lanseres
I dag lanseres nettstedet KulturNav.org. Målet med
nettstedet er å knytte kilder sammen på tvers av
institusjoner og kulturelle uttrykk. Les mer

Internasjonalt samarbeid i 2015?
På det internasjonale feltet er det nå flere muligheter for
deg som vil samarbeide innen EØS eller EU
programmene. Les mer

Kulturrådets postjournal på OEP
Nå finner du Kulturrådets postjournal på OEP (Offentlig
elektronisk postjournal), regjeringens innsynstjeneste i
offentlige dokumenter. Les mer
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Informasjonsmøte: EØSseminar om utdaningsstipend Polen
Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) og Kulturrådet
arrangerer informasjonsmøte i Kulturrådets lokaler 28. januar.

Fagdag: Mobilformidling
Kultur og naturreise arrangerer fagdag om mobilformidling på
Riksscenen i Oslo, Trondheimsveien 2.

Rådsmøte nr 1, 2015
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Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.
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Seminar: Sikkert og bevisst!

4
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Kulturrådet arrangerer i samarbeid med Museum Stavanger seminar
om museumssikring 4. februar. På seminaret skal det diskuteres hva
som er god sikring og ulike verktøy og virkemidler for god sikring vil
bli presentert.

17  18 mars
Rådsmøte nr 2, 2015
Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her møtest rådets medlemar
til faglege diskusjonar og gjennomgang av siste søknadsrunde.

Søknadsfrist

Ledig stilling

1. feb.: Innkjøpsordning: Ny norsk skjønn


Jurist i seksjon for søknadsforvaltning

litteratur
3. feb.: Historiske spill og friluftsspill
3. feb.: Basisfinansiering frie
scenekunstgrupper og Fri scenekunst dans og
teater
3. feb.: Fond for lyd og bilde  prosjektstøtte
4. feb.: Kreativt Europa  Oversettelse og
promotering av europeisk litteratur
20. feb.: Det portugisiske
kulturutvekslingsprogrammet
25. feb.: Kreativt Europa  Europeiske
plattformer
3. mars: Mønstring av kunst for unge i 2016
3. mars: Norsk kulturfond
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