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Vil ikkje splitte Kulturfondet
Dette var bodskapen frå kulturministeren då ho besøkte
rådet 15. juni. På agendaen i rådsmøtet sto også
strategidiskusjonar, nye statuttar for æresprisen og
tildelingar til mange hundre kunst- og
kulturprosjekt.Les meir

Kristin Danielsen blir ny direktør
Kulturdepartementet har tilsatt Kristin Danielsen som
direktør for Kulturrådet for en åremålsperiode på seks
år. - Dette er som å komme hjem, og jeg gleder meg
veldig til å ta fatt på jobben, sa Danielsen under
utnevnelsen. Les mer

Hvem bør få Kulturrådets ærespris?
Kulturrådet ønsker forslag til hvem skal få æresprisen i
2016. Har du forslag til en person, en gruppe eller et
prosjekt som har gjort en betydelig innsats for
kulturlivet og fortjener Norges viktigste kulturpris? Les
mer

To millionar kulturvernkroner til barn og
unge
Kulturvernutvalet øyremerker inntil to millionar kroner
til ei særskilt satsing på barn og unge. Øyremerkinga
gjeld berre for søknadsfristen 2. september 2016. Les
meir

Fem nye aspirantstipender
Kulturrådet utvider aspirantordningen med fem nye
stipender. Søknadsfristen for de nye stipendene er 2.
september 2016. Det ble også tildelt støtte til sju nye
stipender i rådsmøtet 14. juni. Les mer

Ny EØS-periode – hva betyr det?
I begynnelsen av mai signerte regjeringen og EU den
nye avtalen om EØS-midler for perioden 2014 til 2021.
Norge skal bidra med omlag 2,8 millarder euro i
perioden. Les mer

Musiker- og ensembleordningen slås
sammen
Fra og med 2017 slås musikerordningen og
ensemblestøtteordningen sammen til en stor ordning
for utøvere, ensembler, grupper og artister. Les mer

23 millioner til 49 danse- og
teaterprosjekter
I årets første tildeling til fri scenekunst fra Norsk
kulturfond er det bevilget 12,5 millioner kroner til 27
teaterprosjekter og 10,4 millioner til 22
danseprosjekter.Les mer

Om litterær kvalitet og det menneskelige
God litteratur utvider vår forståelse av det
menneskelige og gir oss en dypere forståelse av vår
eksistens, skriver Geir Gulliksen i vår essayserie om
kvalitet i kunsten. Les mer

Fem norske UNESCO-rådgivere
UNESCO har akkreditert fem norske ikke-statlige
organisasjoner som rådgivere på immateriell kulturarv.
Organisasjonene er sentrale i arbeidet med vern og
videreføring av immateriell kulturarv i Norge. Les mer

Flere høringsuttalelser fra Kulturrådet
Kulturrådet mener framtidens lærere må ha mer
kunnskap om kunst og kultur, at man må satse mer på
forskning innen humaniora, og at aktører som
formidler romanifolkets historie og kultur spiller en
viktig rolle for framtidens minoritetspolitikk. Les mer

The length of a Norwegian arm
Seniorrådgiver i Kulturrådet, Åshild Andrea Brekke,
arbeider for tiden med en Ph.D i Museum Studies ved
University of Leicester. Hun har skrevet på nettsidene
til Arts Council England, om hvordan armlengdes
avstand-prinsippet praktiseres ulikt på
museumsområdet i de to organisasjonene.
Kommentaren er på engelsk. Les mer

AUG

Søkerkurs under Arendalsuka

AUG

Kulturrådet er til stede under Arendalsuka. I den
forbindelse holder vi også søkerkurs i samarbeid med
lokale aktører, med særskilt fokus på arrangørstøtte.
Seminar: Søknadskurs Kreativt Europa.

17
23
23

I kurset vil Kulturrådet gå gjennom søkeprosessen for
samarbeidsprosjekter i Kreativt Europa.

AUG

Styremøte i Fond for lyd og bilde

AUG

Fond for lyd og bilde skal fremme produksjon og
formidling av innspilling av lyd- og filmopptak.
Midlene som er avsatt i Fond for lyd og bilde fordeles
til beste for rettighetshavere innenfor musikk, scene,
film.
Informasjonsmøte om Kreativt Europa.
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Kulturrådet inviterer til informasjonsmøte om
mulighetene i Kreativt Europa fredag 26.august kl 1012.
6 - 7 sept
Konferanse om samlingsforvaltning i museer

SEPT

Vi følger opp avhendingsdebatten og ser på
samlingsforvaltningen i et langsiktig perspektiv.
Konferansen arrangeres i Bodø i samarbeid med
Luftfartsmuseet og Nordlandsmuseet.
Rådsmøte

SEPT

Rådsmøte blir halde sju gonger i året. Her møtest
rådets medlemar til faglege diskusjonar og
gjennomgang av siste søknadsrunde.
Fagdag museum: Risiko og verdi
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Hvordan integrere verdivurderinger i arbeidet med
kriseberedskap og restverdiredning? Fagdagen vil
presentere metodikk, verktøy og eksempler.
9.-10. november
Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse avholdes i Stavanger
konserthus 9. - 10. november. Tema er kunst- og
kulturkritikk.

Frister

Om Kulturrådet

20. juni: Nominasjonsfrist Norges

5 600 kulturprosjekter

dokumentarv
Meir enn eit råd

1. sept: Statens utstillingsstipend

Forsker på kvalitetsbegrepet

1. sept: Innkjøpsordning Ny norsk

Årsmelding Kulturrådet 2015

skjønnlitteratur
Bli kjent med rådsmedlemane
2. sept: Fond for lyd og bilde
2. sept: Norsk kulturfond
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