Se i nettleser

Nye muligheter for arenaer
Kulturrådet ønsker å styrke kunstarenaenes
muligheter til å utvikle innhold og kompetanse.
Arenaer kan nå søke støtte til gjesteopphold for
kunstnere og kuratorer fra inn- og utland. Les mer

Tildelingar frå siste rådsmøte
4. og 5. juni var Kulturrådet samla til årets tredje
rådsmøte. Besøk av kulturministeren og tildelingar
sto på dagsordenen. Les mer

Bred respons blant de unge
På rådsmøtet 4. juni ble tildelingene til prosjektet
Ung respons vedtatt. 16 barn og ungdommer får
373 500 kroner i tilskudd til å gjøre sine egne
prosjekter. Les mer

Vedtak bevilget
Denne våren har Kulturrådets nettsider fulgt
søknadsprosessen til sceneforteller Torgrim
Mellum Stene i en egen artikkelserie. Forrige uke
fikk Stene tilslag på søknaden til Kulturrådet. – Jeg
har ikke så mange ord, sier en glad søker. Les mer

Rapport om Kulturrådet på høring
Kulturdepartementet inviterer til bred høring om
rapporten "Gjennomgang av Norsk kulturråd".
Høringsfristen er 15. august. Les mer

Aktivitetsmidler for kor
Nye formål er vedtatt for tilskuddsordningen for
Aktivitetsmidler for kor i 2014. Det avsettes 1,4
millioner kroner til kor på særlig høyt nivå. Les mer

25,3 millioner kroner til fri
scenekunst
Kulturrådet har delt ut 11,4 millioner kroner til 19
prosjekter innen fri scenekunst dans og 13,9
millioner kroner til 21 prosjekter innen fri
scenekunst teater. Nye stemmer og framvoksende
kunstnerskap preger vårens tildelinger. Les mer

Støtte til bevaring av viktige
privatarkiv
Noregs Museumsforbund og Noregs Blindeforbund
får 320 000 kroner til ordning og bevaring av
arkivmateriale over avsetjinga for kulturvern. Les
mer
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Fagdag: Semantisk data
Fagdag om tjenestebygging på semantiske data, arrangert av Kulturog naturreise, Riksantikvaren og Riksarkivets underprosjekt
KulNatLOD (Kultur- og natur, lenkede åpne data).

Nominasjonsfrist: Norges dokumentarv
Det er åpent for å nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til
Norges dokumentarv.

01.-02. sept.
Seminar: Flatbrød og sirkus 2014
Kulturrådet inviterer til årets inspirasjonsseminar for alle som
arbeider med kulturarvens mange moglegheiter i Den kulturelle
skulesekken.

Siste nytt

26. juni: Samarbeidsprosjekter Tsjekkia

Tildelinger Norsk kulturfond 2013

1. sept.: Innkjøpsordning for nye norske

Gjennomgang av Norsk kulturråd

tegneserier
Siste tildelinger Fond for lyd og bilde
1. sept.: Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa
Siste tildelinger Norsk kultufond

for barn og unge
1. sept.: Innkjøpsordning for ny norsk sakprosa
2. sept.: Norsk kulturfond
2. sept.: Kulturnæringer
2. sept.: Prosjektstøtte Fond for lyd og bilde
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