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Vi hjelper deg med søknaden
Søknadsfristen for Norsk kulturfond er 2. desember kl.
13. Vi anbefaler at du begynner med søknaden nå.
Frem til søknadsfristen tilbyr vi utvidet brukerstøtte.
Les mer

Ny revisjonsgrense
Beløpsgrensen med revisjonsplikt for tilskudd over 100
000 er opphevet. Dermed kan alle som har fått
tilskudd fra Kulturfondet på under 200 000 levere
regnskapet uten bekreftelse av revisor. Les mer

Tildelingar til kulturnæringar
21 søkjarar har fått 4,9 millionar kroner til nettverk og
samlokalisering frå Kulturrådets støtteordning for
kulturnæringar. Les meir

Ballettguttene danser verden rundt
Verdens største dokumentarfilmfestival i Amsterdam
er foreløpig siste stopp for dokumentarfilmen
Ballettguttene. - Filmen hadde kanskje aldri blitt noe
av uten støtte fra Fond for lyd og bilde, sier regissør
Kenneth Elvebakk. Les mer

Museumsmøte med hurtigrapportering
og diskusjon
Den 13. november arrangerte Kulturrådet et møte med
de faglige museumsnettverkene. Representantene for
de hovedansvarlige museene fikk noen få minutter
hver til å presentere sine planer. Les mer

Hva er formidling?
Som fersk hjelpelærer slo ikke Gunnar Danbolt seg til
ro med at hans manglende suksess i formidlingen av
latin skyldtes dumme studenter. Denne og flere
artikler kan du lese i Kunstløftets nye avis med
formidling som tema. Les mer

Once upon a time in Norway
Kulturrådet har vært på Europeana-samling i Madrid
og presentert Kulturrådets arbeid med Europeana
Awareness og digitaltfortalt.no. Les mer

Immateriell kulturarv – vår historiske
plattform
Kulturarv er mer enn bygg. Sang, dans, ritualer og
ferdigheter er også en del av vår kulturelle arv. Rundt
100 deltagere var onsdag samlet for å lære mer og dele
erfaringer om immateriell kulturarv. Les mer

Virkemidlene i veien for budskapet
- Det er beklagelig at regissør Lars Klevberg ikke gikk
ut tidligere med at kortfilmen "Syrian Hero Boy" var en
kampanje, sier styreleder for Fond for lyd og bilde,
Torbjørn Urfjell. Les mer
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Møte: Kulturnæringssamling nr. 2
Kulturrådet arrangerer en samling for mottakere av
kulturnæringstilskudd fra 2012 og 2013. Samlingen er for spesielt
inviterte.

1.- 2. desember
Fagdag: Generic learning outcomes (GLO) – eit verktøy for
evaluering av læring
Kulturrådet inviterer til fagdag og kurs om Generic Learning
Outcomes (GLO)-verktøyet. GLO er eit metodisk verktøy for
evaluering av og forsking på læring i arkiv, bibliotek og museum.

Lansering av Noregs dokumentarv 2014
Den norske komiteen for verdas dokumentarv inviterer til lansering
og presentasjon av nye innføringar i det nasjonale
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dokumentarvregistret.
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Dialogmøte med festivaler i Hordaland
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Festivaler i Hordaland er invitert til dialogmøte med Musikkutvalget
for arrangørstøtte.

Kurs i søknadsskriving til UNESCO
Norsk kulturråd invitere til kurs i søknadsskriving til UNESCOs
internasjonale lister og fortegnelse.

Rådsmøte
Møte i Kulturrådet. Rådsmøte blir halde fem gonger i året. Her
møtest rådets medlemar til faglege diskusjonar og gjennomgang av
siste søknadsrunde.

Søknadsfrister

Kunstløftet

1. des.: Innkjøpsordning ny norsk sakprosa

Kunstløftet avis nr 3 2014

2. des.: Norsk kulturfond

Kunngjøring om konkurranse: Evaluering av
Kunstløftet 2012-2015

15. des.: Norsk-islandsk kultursamarbeid
9. jan.: Det norsk-tsjekkiske kultursamarbeidet
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