R 5/19 Referat fra møte i
Norsk kulturråd
onsdag 10. og torsdag 11. juni 2020
Saksnr.: 20/7
Tid: onsdag kl. 10-16, torsdag kl. 09-16
Sted: Mølleparken 2
Til stede fra rådet: Hagen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Kuzovnikova, Joof, Horgen, Sandmo, Ahvenniemi
Utvalgsledere: Deise Nunes (sak 14.6 og 14.7), Tanja Orning (sak 9.1), Fredrik Forssman (sak 9.5), Ida Habbestad (sak
15)
Fra adm.: Danielsen (sak 4), Komissar, Solbu, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Hilde Lea Ness
Sakene 1-7 og sakene 9-11 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.
Ingen habilitetssaker ble meldt.

Referater (O)
2.1 Rådsmøte 31. mars og 1. april (R4/20)
Saknr. 20/7 Referat fra R4/20 var utsendt med merknadsfrist 24.04.20. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.
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2.2 Arbeidsutvalgsmøte 2. april (AU3/20)
Saknr. 20/2555 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 02.04.20 (AU3/20) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Arbeidsutvalgsmøte 19. mai (AU4/20)
Saknr. 20/2555 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 19.05.20 (AU4/20) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra departementet (O)
Seniorrådgiver Hilde Lea Ness orienterte.

Orientering fra direktør (O)
Direktør Kristin Danielsen orienterte.

Koronasituasjonen
5.1 Faglig utvalg for ekstraordinær utlysning av midler fra Kulturfondet
grunnet koronasituasjonen (O)
Saknr. 20/3882 Vedtaksliste fra møte i fagutvalget for ekstraordinær utlysning 03.-05.05.20 var
utsendt.
Muntlig referat ble tatt til orientering.

5.2 Kulturfondet og koronasituasjonen (V)
Saknr. 20/3883 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
31.12.2020. Rådet ønsker å holdes orientert om hovedtrekk ved behandlingen av
endringssøknader.

5.3 Koronasituasjonens påvirkning på kunst- og kultursektoren (O)
Vedlegg: Menon-rapport 55-2020 Kultursektoren økonomi 2018 og Menon-rapport 56-2020
Koronakrisen og kultursektoren i april og mai 2020 var utsendt som utgangspunkt for
diskusjon i rådet om hvordan kunst- og kultursektoren rammes av koronasituasjonen.
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Menon-rapportene ble tatt til orientering.

Driftsstøtteordningen i Norsk kulturfond – oppfølging av
intern evaluering (V)
Saknr. 18/6550 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet ber administrasjonen og fagutvalgene arbeide videre med forslag til løsninger for de
virksomhetene i driftsporteføljen som har formidling av kunstnerisk/kulturelt innhold til et
allment publikum blant sine primære formål frem mot R6/20, i tråd med de kommentarer som
kom fram i møtet.
Rådet ber administrasjonen og fagutvalgene arbeide med utvikling av en langsiktig
forvaltningsmodell for de øvrige virksomhetene i driftsporteføljen utover høsten 2020 og ber
om en statusoppdatering for dette arbeidet senest til R7/20 (29. oktober).

Utredning om Kulturfondets arbeid med barne- og
ungdomsmålgruppa (V)
Saknr. 18/17155 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
1,5 mill. kroner gis som tilsagn for 2021 til «Utredning om Kulturfondets arbeid med barneog ungdomsmålgruppen - delprosjekt 1 og 2». Midlene hentes fra kto 2701 Barn og unge i
2021, med forbehold om Stortingets budsjettvedtak.

Satsingsområdet Nye stemmer, uttrykk og estetiske
praksiser
20/7406 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Administrasjonen tar med seg rådets diskusjon på møtet i det videre arbeidet med å forberede
en spisset satsing for 2021 knyttet til satsingsområdet Nye stemmer, uttrykk og estetiske
praksiser.

Musikk
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9.1 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilskudd til bestillingsverk og produksjonsstøtte samt andre musikktiltak vedtak (O)
Saknr. 20/14 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 18.05.20 i Musikkutvalget for
bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

9.2 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilskudd til musikere og
musikkensembler - vedtak (O)
Saknr. 20/2666 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 11. og 12.05.20 i Musikkutvalget for
musiker- og ensemblestøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

9.3 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 9.3.

9.4 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilskudd til
musikkarrangører – vedtak (O)
Saknr. 20/144 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 13. og 14.05.20 i Musikkutvalget for
arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

9.5 Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte – publiseringsstøtte
for musikkinnspillinger – vedtak (O)
Saknr. 20/4022 Referater og vedtaksprotokoller fra møte 24. og 25.03.20 og 15.05.20 i
Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

9.6 Utvalgsledermøte musikk (O)
Saknr. 20/3832 Referat fra møte 26.03.20 i Utvalgsledermøte musikk var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.
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9.7 Musikkutvalget for bestillingsverk, produksjon og andre musikktiltak –
tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 9.7.

Visuell kunst
10.1 Arrangørutvalget for visuell kunst og Faglig utvalg for visuell kunst (O)
Saknr. 20/7141 Referat fra felles møte 02.06.20 i Arrangørutvalget for visuell kunst og Faglig
utvalg for visuell kunst var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Litteratur
11.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 18/1975 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 27.05.20 i Faglig utvalg for litteratur var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

11.2 Oppnevning av nytt medlem og varamedlem til Vurderingsutvalget for
prosa for voksne for perioden 2020-2021 (V)
Saknr. 20/95 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Tormod Haugland oppnevnes som fast medlem og Laila Stien som varamedlem til
Vurderingsutvalget for prosa for perioden 2020-2021.

11.3 Oppnevning av suppleant og vara til Vurderingutvalget for dramatikk i
bokform for perioden 2020-2021 (V)
Saknr. 20/95 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
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Malmfrid H. Hallum oppnevnes som suppleant og Magnus Thunes Jensen oppnevnes som vara
i Vurderingsutvalget for dramatikk i bokform for perioden 2020-2021.

11.4 Endringer i innkjøpsordningen for skjønnlitteratur (V)
Saknr. 18/18997 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet vedtar at avkortningen til forlagene økes fra 15% til 30% i påmeldingsrunde 3 i 2020,
og at forfatterhonoraret avkortes med 15% i påmeldingsrunde 3 i 2020.
Administrasjonen gis fullmakt til å justere betalingstabellene i tråd med endringene.
Betalingstabeller som gjelder for påmeldingsrunde 3 i 2020 legges ved referatet fra R5/20.
Rådet vedtar at avkortningene reverseres helt eller delvis dersom den økonomiske situasjonen
på ordningen tillater det.

Kulturvern
12.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 20/2761 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 15.05.20 i Faglig utvalg for kulturvern
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.2 Faglig utvalg for kulturvern – tilrådinger (V)
Utgår.

Tverrgående ordninger
13.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 20/2691 Referat fra møte 13.- 15.05.20 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.
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13.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – gjesteoppholdstøtte for arenaer –
vedtak (O)
Saknr. 20/2691 Vedtaksprotokoll fra møte 13.-15.05.20 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger - gjesteoppholdstøtte for arenaer –
tilrådinger (V)
Saknr. 20/2691 Tilråding fra møte 13.-15.05.20 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.3.

13.4 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglige tiltak – vedtak (O)
Saknr. 20/2691 Vedtaksprotokoll fra møte 13.-15.05.20 i Faglig utvalg for tverrgående tiltak
var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.5 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglige tiltak – tilrådinger
(V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.5.

Scenekunst
14.1 Faglig utvalg for scenekunst – formidling/gjestespill, scenekunstfaglige
tiltak, forprosjekt scenekunst og arrangørstøtte scenekunst – vedtak (O)
Saknr. 20/2659 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 25.-27.05.20 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

14.2 Faglig utvalg for scenekunst – tilrådinger (V)
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Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.2.

14.3 Faglig utvalg for dans – fri scenekunst – dans - vedtak (O)
Saknr. 20/6319 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 18.-20.05.20 i Faglig utvalg for dans
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

14.4 Faglig utvalg for dans – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.4.

14.5 Oppnevning av nytt medlem til Faglig utvalg for dans og ny vara til alle
scenekunstutvalgene for perioden 2020-2021 (V)
Saknr. 20/615 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Belinda Braza oppnevnes som medlem i faglig utvalg for dans for 2020-2021.
Ingunn Rimestad oppnevnes som varamedlem i faglig utvalg for dans, faglig utvalg for teater
og faglig utvalg for scenekunst for 2020-2021.

14.6 Faglig utvalg for teater – fri scenekunst – teater – vedtak (O)
Saknr. 20/6542 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 27.-29.05.20 i Faglig utvalg for teater
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

14.7 Faglig utvalg for teater – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 14.7.
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Tidsskrift og kritikk
15.1 Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk (O)
Saknr 19/19686 Referat fra møte 27.05.20 i Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering

15.2 Delegering av avgjørelsesmyndighet til Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk
(V)
Saknr. 20/7406 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet gir Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk full avgjørelsesmyndighet til å fatte vedtak om
tilskudd for søknader til tilskuddsordningen for tidsskrift og kritikk.

Forskning og utvikling
16.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550 Referater fra møter 27.04.20 og 19.05.20 i Forsknings- og utviklingsutvalget
var utsendt.
Referatene ble tatt til orientering

Saker som behandles i flere fagutvalg
17.1 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.

17.2 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.

Meldinger og orienteringer (O)
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18.1 Kreativ næring i Kulturrådet – orientering om tilskuddsordningene og
behandlingsrunden 2020
Muntlig orientering.

18.2 Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator for økt mangfold fra 2020
Et kunnskapsbasert og langsiktig mangfoldsarbeid. Forprosjektrapport ved Ellen K. Aslaksen,
Silje Eikemo Sande og Anne Ogundipe (2020) var utsendt.
Forprosjektrapporten ble tatt til orientering.

18.3 Årskonferansen 2020
Muntlig orientering.

18.4 Ny visuell profil for Kulturrådet
Muntlig orientering.

Eventuelt
Ingen saker.
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Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 13.6.2020

03.03.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 9.3 – R5/20 – Musiker- og ensemblestøtte

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

369787

ELSE OLSEN STORESUND No®way Home - vår 2020- Klassisk/samtidsm
vår 2021

Side 1 av

Sjanger

1

Bostedsfylke
Vestland

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
60 000

Vedtatt

År

Vedtak

60 000 (2020)
Tilskotet er gjeve
basert på
opplysningane som
kjem fram i søknaden
og forutsetningane som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
tiltaket avlyst, utsett
eller endra som følgje
av koronasituasjonen
finn du informasjon om
korleis du skal gå fram
på nettsidene våre
(www.kulturradet.no/st
otteordning//vis/musikere-ogensembler).

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 15.6.2020

03.12.2019

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 9.7 – R5/20 – Bestillingsverk og produksjonsstøtte

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

365263

QUEENDOM DA

Queendom, Numa Edema Verdensmusikk
og Peter Baden Konsertteaterproduksjon
2020

Side 1 av

Sjanger

1

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
156 000

Vedtatt

År

0 (2020)

Vedtak
Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Norsk kulturfond

Dato: 11.6.2020

Søknadsfrist 03.03.2020
Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.3 – R5/20 – Gjesteoppholdsstøtte for arenaer

1

Prosj.nr. Søker

Prosjekttittel

Sjanger

369214

Ingrid Halland, Trygve
Ohren - ROM for kunst
og arkitektur, 2020

Tverrfaglig

ROM FOR KUNST OG
ARKITEKTUR

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNING

Søkt
110 000

Vedtatt

År

Vedtak

100 000 (2020) Bevilgningen er
øremerket honorar
for Ingrid Halland og
Trygve Ohren.
Dersom kostnader til
honorar blir lavere
enn omsøkt, eller det
mottas støtte til dette
fra annet hold,
bortfaller
Kulturrådets
bevilgning i samme
utstrekning.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet.
Er 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 1 av

1

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 12.6.2020

03.03.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.5 - R5/20 - Tverrfaglige tiltak

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Side 1 av

Sjanger

4

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
1

Vedtaksprotokoll - Saker i flere utvalg R5/20 - Tverrfaglige tiltak

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

369612

SENTER FOR STUDIER AV Kunstnerisk bidrag til
Tverrfaglig
HOLOCAUST OG
utstilling om
LIVSSYNSMINORITETER hverdagsrasisme - 2020 –
2021

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
750 000

12.5.2020
Vedtatt

År

250 000 (2020)

Vedtak
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
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).
Søknaden har vært
behandlet i Norsk
kulturråd, basert på
faglig vurdering og
tilråding fra Faglig
utvalg for tverrgående
ordninger og Faglig
utvalg for kulturvern.
Bevilgningen på kr 250
000 er gitt over
tilskuddsordningen for
tverrfaglige tiltak, og er
øremerket honorarer til
eksterne kunstneriske
og faglige medvirkende
i

Side 2 av

4

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Vedtaksprotokoll - Saker i flere utvalg R5/20 - Tverrfaglige tiltak
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

12.5.2020
Vedtatt

År

Vedtak
prosjektet. Det
forutsettes at det
framgår av rapport og
prosjektregnskap at
midlene er brukt i tråd
med spesifiseringen i
vedtaket. Til tross for
at bevilgningen er
lavere enn omsøkt
beløp, legger
Kulturrådet til grunn at
det er mulig å
gjennomføre prosjektet
i tråd med
prosjektbeskrivelsen.
Søker er selv ansvarlig
for øvrig finansiering,
ved behov. Vi ber om å
få tilsendt justert
prosjektbeskrivelse og
budsjett ved aksept av
kontrakt til
godkjenning, før første
utbetaling kan finne
sted.
Faglig utvalg for
kulturvern finner at
søknaden inneholder
interessante momenter,
men at den ikke belyser
eller dokumenterer
tiltaket tilstrekkelig.
Det kan sendes inn ny,

Side 3 av

4

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Vedtaksprotokoll - Saker i flere utvalg R5/20 - Tverrfaglige tiltak
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

12.5.2020
Vedtatt

År

Vedtak
oppdatert søknad til
prosjektstøtteordningen
for kulturvern til
søknadsfristen 2.
september kl 13. Ta
kontakt med
saksbehandler for
videre veiledning.

2

369611

RIMI...PRODUKSJONS OG RIMI IMIR SceneKunst - Tverrfaglig
VISNINGSPLATTFORM
2020-2022

Rogaland

AVSLAG

600 000
600 000
600 000
1 800 000

Side 4 av

4

0 (2020)

Avslag. Kulturrådet
mener tiltaket er
0 (2021)
støtteverdig, men det
0 (2022) når ikke opp i
0 (Totalt) prioriteringen innenfor
den aktuelle
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 15.6.2020

03.03.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 14.2 - R5/20 – Arrangørstøtte scenekunst

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

369885

RIMI...PRODUKSJONS OG RIMI-IMIR SceneKunst
VISNINGSPLATTFORM
(RISK) - 2021-2024

Scenekunst annet

Bostedsfylke
Rogaland

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt

Vedtatt

År

900 000

500 000 (2020)

900 000

0 (2021)

1 000 000

0 (2022)

1 000 000

0 (2023)

3 800 000

Vedtak
Kr 500 000 gis som
tilsagn for 2021.
Tilsagnet gis med
forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.

500 000 (Totalt)
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
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 1 av

1

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 12.6.2020

04.02.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 14.4 - R5/20 – Fri scenekunst - dans

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

368692

NINA BORGE
SCENOGRAF OG
BILLEDKUNSTNER

Shadow- Sculptures- Play Scenekunst

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
500 000

Vedtatt

År

250 000 (2020)

Vedtak
Bevilgningen skal
nyttes til produksjon og
18 visninger.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
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."

2

368882

ELSE OLSEN STORESUND "Masker" med No®way
Home

Side 1 av

1

Scenekunst

Vestland

AVSLAG

60 000

0 (2020)

Avslag. Prosjektet
inneheld interessante
moment, men vert
ikkje prioritert innanfor
ordningas aktuelle
budsjettramme.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 12.6.2020

04.02.2020

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 14.7 - R5/20 – Fri scenekunst - teater

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

368683

NINA BORGE
SCENOGRAF OG
BILLEDKUNSTNER

Shadow- Sculptures- Play Scenekunst

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
500 000

Vedtatt

År

250 000 (2020)

Vedtak
Bevilgningen skal
nyttes til produksjon og
18 visninger.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
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 1 av

2

Norsk kulturfond
2

Sak 14.7 Vedtak etter R5/20

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

368694

NEITHER NOR

For one - for many - for all Scenekunst

12.5.2020
Bostedsfylke
Vestland

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
275 000

Vedtatt

År

275 000 (2020)

Vedtak
Bevilgningen skal
nyttes til produksjon og
32 visninger.
Tilskuddet er gitt
basert på
opplysningene gitt i
søknaden og
forutsetningene som
gjaldt på
søknadstidspunktet. Er
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.

3

368910

QUEENDOM DA

Queendom og Numa
Scenekunst
Edema: Det tredje blikket

Side 2 av

2

Oslo

AVSLAG

667 000

0 (2020)

Avslag. Prosjektet
inneholder interessante
momenter, men er ikke
tilstrekkelig utviklet og
prioriteres ikke
innenfor ordningens
aktuelle
budsjettramme.

