Se i nettleser

245 millioner i stipender til kunstnere
Det er delt ut 245 millioner kroner i stipender og
garantiinntekter til kunstnere for 2013. Totalt er
det tildelt 749 stipender, hvorav 479 er
arbeidsstipender for ett eller flere år. Les mer
Foto: Tori Wrånes/Laila Meyrick

140 millionar til kunst og kultur
Kulturrådet delte ut nesten 140 millionar kroner til
kunst og kulturformål i årets andre rådsmøte. Les
meir
Karmøygeddon - Karmøygeddon. Foto: freimen.co©2013

37 millioner til tre scenekunstgrupper
Avdals produksjoner ved Heine Røsdal Avdal
bevilges et tilskudd på 12 millioner kroner over
ordningen for basisfinansiering av frie
scenekunstgrupper. Verdensteatret og
teaterkompaniet Vinge/Müller, er begge bevilget
støtte i fire nye år. Les mer
Foto: Kurt Van der Elst

Kulturrådets uavhengighet lovfestes
Regjeringen har i statsråd besluttet å legge frem
Lov om Norsk kulturråd for Stortinget.
– Vi lovfester prinsippet om armlengdes avstand og
Kulturrådets uavhengighet, sier kulturminister
Hadia Tajik. Les mer

Regjeringen vil styrke internasjonal
kulturinnsats
Regjeringen har lagt frem en ny stortingsmelding
om sin internasjonale kulturinnsats. Kulturrådet
har en viktig rolle i det internasjonale
kultursamarbeidet, og vil styrke denne innsatsen i
tiden fremover. Les mer
Foto: Lars Opstad, Rikskonsertene

Gullsekken til Iveland skole og
Absence Crew
Iveland skole fra Aust-Agder er tildelt Gullsekken
2013 som beste DKS-skole i fjor. Dansegruppen
Absence Crew fra Bergen kapret prisen for beste
produksjon, mens Teater Nova vant elevprisen. Les
mer
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Informasjonsmøte i Hordaland
Kulturrådet besøker Bergen.
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Informasjonsmøte om EØS-midlene
Kulturrådet kommer til Trondheim 11-12. april for å informere om
EØS-midlene og mulighetene for internasjonalt kultursamarbeid.

Konferanse
Det 6. norske arkivmøte
Det 6. norske arkivmøte blir arrangert i Ålesund.

Konferanse
Kultur på nett
Seminaret Kultur på nett har tema Digital verdiskapning.
Arrangementet foregår i Trondheim.

Konferanse
Kystkulturkonferansen 2013
"Attraksjonskraft Nord-Norge" er tittelen på den nasjonale
kystkulturkonferansen som går av stabelen i Tromsø 23.–25. april
2013.

Konferanse
Landskonferansen for foto 2013
Landskonferansen arrangeres årlig, og samler primært personer i
arkiv, bibliotek og museer som jobber med fotografi. Arrangeres i
Kristiansand.
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Rådsmøte 6.-7. juni 2013
Rådets medlemmer har møte med faglige diskusjoner og
gjennomgang av siste søknadsrunde.

Ledig stilling

Tildelinger

Vi har for tiden flere ledige stillinger.

Kunstnerstipend og garantiinntekter for 2013
Tildelinger Norsk kulturfond runde 1, 2013

NORSK KULTURRÅD | Postboks 8052 Dep, 0031 Oslo.
Tlf: +47 21 04 58 00 | www.kulturradet.no | E-post: post@kulturradet.no

Følg oss på
Twitter

Følg oss på Facebook

Abonnér på RSS

Din e-postadresse er trygg hos oss, den blir ikke videreformidlet eller solgt til andre.
Dersom du ikke lenger ønsker å abonnere på vårt nyhetsbrev, klikk her for å avbestille nyhetsbrevet.

