R 5/21 Referat fra møte i Norsk
kulturråd
onsdag 16. juni og torsdag 17. juni 2021
Saksnr.: 21/47
Tid: onsdag kl. 10-17, torsdag kl. 09-16
Til stede: Hagen, Oterholm, Veiteberg, Utsi, Otnæs, Kuzovnikova, Joof, Horgen, Sandmo, Ahvenniemi, Oterholm
Forfall: Sandmo fra kl 14.30 på dag 2
Fra adm.: Danielsen, Komissar, adm. for øvrig etter behov
Fra dept.: Elisabeth Pedersen
Sted: Mølleparken 2 for Hagen, Komissar og Aune, øvrige deltok digitalt
Sakene 1-12 og sakene 20.1 og 20.5 ble behandlet på dag 1, øvrige saker 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.
Maria Utsi stilte spørsmål om habilitet i sak 403356 Faglig utvikling av festivalfeltet -2021 der
Norske festivaler AS er søker. Norsk publikumsutvikling står på programmet det søkes
tilskudd til. Utsi var styreleder for Norsk publikumsutvikling fram til 14. juni 2021. Rådet fant
Utsi inhabil i saken, og hun fratrådte under behandlingen.
Maria Utsi stilte spørsmål om habilitet i sak 403401 TekstLab – Kunst som politikk: Glokale
Stemmer 2021 der Stiftelsen Tekstlab er søker. Ruth Hege Halstensen, direktør for Trafo
kunsthall, står oppført i søknaden på en liste over andre deltakere søker kan tenkes å invitere,
men som det ikke er gjort avtale med. Halstensen er nær venn av Utsi. Rådet fant Utsi habil i
saken.

Referater (O)

NORSK KULTURFOND | ARTS COUNCIL NORWAY
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2.1 Rådsmøte 15. mars (R2/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R2/21 var utsendt med merknadsfrist 09.04.21. Det var kommet inn en
merknad om at habilitetssaker meldt inn av Jan Ole Otnæs til R2/21 var falt ut av utsendt
referat. De fire sakene var tatt inn i det utsendte referatet. Det kom inn ytterligere en merknad
på møtet fra rådsmedlem Peder Horgen. Merknaden gjaldt sak 1 Habilitet og spørsmålet om
Horgens habilitet i sak 397225 Vårprogram Munkebusiness arr. forening 01.01.21-30.08.21.
Riktig beskrivelse av grunnlaget for å vurdere Horgens habilitet skal være at Horgen er
styreleder for Monk AS som har en økonomisk relasjon til søker Munkebuisness
arrangørforening. Merknaden er tatt til følge og justert referat blir sendt ut til godkjenning til
R7/21.

2.2 Rådsmøte 24. og 25 mars (R3/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R3/21 var utsendt med merknadsfrist 22.04.21. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.3 Rådsmøte 26. april (R4/21)
Saknr. 21/47 Referat fra R4/21 var utsendt med merknadsfrist 06.05.21. Ingen merknader
innkommet.
Referatet ble tatt til orientering.

2.4 Arbeidsutvalgsmøte 7. mai (AU2/21)
Saknr. 21/3058 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 07.05.21 (AU2/21) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

2.5 Arbeidsutvalgsmøte 31. mai (AU3/21)
Saknr. 21/3058 Referat fra møte i rådets arbeidsutvalg 31.05.21 (AU3/21) var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Orientering fra rådsleder (O)
Muntlig orientering.
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Orientering fra departementet (O)
Muntlig orientering.

Orientering fra direktør (O)
Muntlig orientering.

Ny strategi for rådet og Norsk kulturfond (V)
Saknr. 19/3699 Notat fra administrasjonen og forslag til ny strategi fra rådets arbeidsutvalg var
utsendt.
Vedtak:
Rådets vedtar ny strategi for rådet og Norsk kulturfond for perioden 2021-2024 med de
kommentarer som kom fram i diskusjonen på møtet.
Administrasjonen legger fram forslag til overordnet tiltaksplan for den nye strategien på
rådets septembermøte (R6/21).
Rådet behandler områdeplaner for samtlige av Kulturfondets fagområder på rådets
desembermøte (R8/21).

Kulturrådet – prosess for navneavklaring (V)
Saknr 21/11841 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet slutter seg til at det igangsettes en prosess med mål om å vedta et felles navneforslag for
Norsk kulturråd fra administrasjonen og de tre kollegiale organene som et bidrag til
klargjøring av ansvar og roller for de ulike partene som samlet utgjør Kulturrådet i dag. Rådet
ønsker at navnet Norsk kulturråd følger rådskollegiet.

Driftsstøtteordningen i Kulturfondet – status overføring av
tiltak til andre ordninger fra 2022 (O)
Saknr. 18/6550 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Notatet ble tatt til orientering.

Satsingsområdet Mangfold - flere stemmer, uttrykk og
estetiske praksiser 2021-2023 (O)
Saknr. 20/7821 Notat fra administrasjonen var utsendt.
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Notatet ble tatt til orientering.

Koronasituasjonen og Norsk kulturfond (V)
10.1 Kulturfondet og koronasituasjonen (V)
Saknr. 21/10507 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. 2021. Rådet ønsker å holdes orientert om hovedtrekk ved behandlingen av
endringssøknader.

Oppdrag til Norsk kulturråd og Norsk Filminstitutt om
gjenoppbygging av kultursektoren etter koronaepidemien
Muntlig orientering og drøfting.

Musikk
12.1 Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte – tilskudd til musikere og
musikkensembler - vedtak (O)
Saknr. 21/3521 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 04.-05.05.21 i Musikkutvalget for
musiker- og ensemblestøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.2 Justerte retningslinjer for musiker- og ensemblestøtte (V)
Saknr. 21/8666 Notat fra Musikkutvalget for musiker- og ensemblestøtte var utsendt.
Vedtak:
Nye retningslinjer for tilskuddsordningen for turné- og virksomhetstilskudd for musikere,
artister, ensembler og band vedtas med de kommentarer som kom frem på møtet.
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12.3 Musikkutvalget for arrangør- og festivalstøtte – tilskudd til arrangører vedtak (O)
Saknr. 21/586 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 26.-27.05.2021 i Musikkutvalget for
arrangør- og festivalstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.4 Musikkutvalget for innspillings- og publiseringsstøtte – tilskudd til
innspillinger og publiseringer - vedtak (O)
Saknr. 21/586 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 08.06.2021 i Musikkutvalget for
innspillings- og publiseringsstøtte var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

12.5 Utvalgsledermøte musikk (O)
Saknr. 21/4974 Referat fra Utvalgsledermøte musikk 01.06.21 var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Tverrgående ordninger
13.1 Faglig utvalg for tverrgående ordninger (O)
Saknr. 21/885 Referat fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

13.2 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglige tiltak – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.3 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – tverrfaglige tiltak – tilrådinger
(V)
Saknr. 21/885 Tilrådinger fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for tverrgående ordninger var
utsendt.
Vedtak:

Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 13.3.

5

13.4 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – gjesteoppholdsstøtten – vedtak
(O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

13.5 Faglig utvalg for tverrgående ordninger – ARENA – tilskuddsordning for
bygg og infrastruktur – vedtak (O)
Saknr. 21/885 Vedtaksprotokoll fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for tverrgående
ordninger var utsendt.
Vedtaksprotokollen ble tatt til orientering.

Forskning og utvikling
14.1 Forsknings- og utviklingsutvalget (O)
Saknr. 20/2550 Referat fra møte 04.06.21 i Forsknings- og utviklingsutvalget og status for
rådets kunnskapsprosjekter var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Tidsskrift og kritikk
15.1 Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk (O)
Saknr 21/328 Referat fra møte 31.05.21 i Faglig utvalg for tidsskrift og kritikk var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

15.2 Oppnevning av nye fagutvalgsmedlemmer til Faglig utvalg for Tidsskrift og
kritikk for perioden 2021-2023 (V)
Saknr. 21/328 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Rådet oppnevner følgende medlemmer til Faglig utvalg for kritikk for perioden 01.08.202131.12.2023: Jon Magnus Ragnhildson Dahl, Cathrine Baglo, Jonas Bals, Ida Habbestad
(leder), Eivind Haugland, Rauand Ismail og Anne Szefer Karlsen.
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Scenekunst
16.1 Faglig utvalg for scenekunst – arrangørstøtte scenekunst,
formidling/gjestespill, scenekunstfaglige tiltak og forprosjekt scenekunst –
vedtak (O)
Saknr. 21/765 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 19.-21.05.21 i Faglig utvalg for
scenekunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

16.2 Faglig utvalg for scenekunst – tilrådinger (V)
Vedtak:

Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.2.1 og 16.2.2.

16.3 Justerte retningslinjer for tilskuddordningen for arrangørstøtte scenekunst
(V)
Saknr. 15/13760 Notat fra Faglig utvalg for scenekunst var utsendt.
Vedtak:
Nye retningslinjer for tilskuddsordningen for arrangørstøtte scenekunst vedtas med de
kommentarer som kom frem på møtet.

16.4 Justerte retningslinjer for tilskuddsordningen scenekunstfaglige tiltak og
publikasjoner (V)
Saknr. 19/10458 Notat fra Faglig utvalg for scenekunst var utsendt.
Vedtak:
Nye retningslinjer for tilskuddsordningen for scenekunstfaglige tiltak og publikasjoner vedtas
med de kommentarer som kom frem på møtet.

16.5 Faglig utvalg for teater – fri scenekunst teater - vedtak (O)
Saknr. 21/4645 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 31.05 og 01.06.21 i Faglig utvalg for
teater var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.
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16.6 Faglig utvalg for teater – tilrådinger (V)
Saknr. 21/4645 Tilrådinger fra møte 31.05 og 01.06.21 i Faglig utvalg for teater var utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.6.

16.7 Faglig utvalg for dans – fri scenekunst dans – vedtak (O)
Saknr. 21/4646 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 18.-19.05.21 i Faglig utvalg for dans var
utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

16.8 Faglig utvalg for dans – tilrådinger (V)
Saknr. 21/4646 Tilrådinger fra møte 18.-19.05.21 i Faglig utvalg for dans var utsendt.
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 16.8.

16.9 Utvalgsledermøte scenekunst (O)
Saknr. 21/3339 Referat fra 03.06.21 i Utvalgsledermøte scenekunst var utsendt.
Referatet ble tatt til orientering.

Kulturvern
17.1 Faglig utvalg for kulturvern – vedtak (O)
Saknr. 21/3236 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 27.05.21 i Faglig utvalg for kulturvern
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

17.2 Faglig utvalg for kulturvern – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 17.2.
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Litteratur
18.1 Faglig utvalg for litteratur – vedtak (O)
Saknr. 20/2694 Referat og vedtaksprotokoll fra møte 26.-27.05.21 i Faglig utvalg for litteratur
var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoll ble tatt til orientering.

18.2 Faglig utvalg for litteratur – tilrådninger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 18.2.

18.3 Rapporter fra vurderingsutvalgene under innkjøpsordningene 2020 (O)
Saknr. 20/2694 Rapporter fra vurderingsutvalgene var utsendt.
Rapportene ble tatt til orientering.

18.4 Justerte retningslinjer for Innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for
voksne (V)
Saknr. 20/31841 Notat fra Faglig utvalg for litteratur var utsendt.
Vedtak:
Forslag til nye retningslinjer for innkjøpsordningen for ny norsk sakprosa for voksne vedtas.

18.5 Oppnevning av nytt medlem til Vurderingsutvalget for prosa (V)
Saknr. 20/1053 Notat fra administrasjonen var utsendt.
Vedtak:
Mirjam Kristensen oppnevnes som fast medlem til Vurderingsutvalget for prosa for 2021.

Visuell kunst
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19.1 Arrangørutvalget for visuell kunst – prosjektstøtte institusjoner – vedtak
(O)
Saknr. 21/3194 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 25.-26.05.2021 i Arrangørutvalget for
visuell kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

19.2 Arrangørutvalget for visuell kunst – tilrådinger (V)
Vedtak:
Rådet fattet vedtak i samsvar med protokoll 19.2.1 og 19.2.2.

19.3 Faglig utvalg for visuell kunst –prosjektstøtte utstillinger og diverse tiltak,
kunstfaglige publikasjoner og manusutvikling og prosjektstøtte kunstnere i
etableringsfasen - vedtak (O)
Saknr. 21/20 Referat og vedtaksprotokoller fra møte 26.-28.06.21 i Faglig utvalg for visuell
kunst var utsendt.
Referat og vedtaksprotokoller ble tatt til orientering.

Saker som behandles i flere fagutvalg
20.1 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.

20.2 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)
21.1 Aktuelle saker om Kulturrådet i media og saker fra rådsmøtet for
offentligheten
Muntlig drøfting.
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21.2 Meld. St. 18 (2020-2021) Oppleve, skape, dele - Kunst og kultur for, med og
av barn og unge – presentasjon
Presentasjon av meldingen ved seniorrådgiver Tonje Johansson i Kulturdepartementet.

21.3 Forskningssatsingen Barn og unge, kunst og kultur
Presentasjon av prosjektet Samarbeid mellom små og store vesen. Forteljingar om eit kunst- og
forskningsprosjekt ved Merete Jonsvik.

21.4 Kunnskapsplan for Kulturrådet
Presentasjon av Kunnskapsplan for Kulturrådet 2021.

21.5 Kulturrådets oppdrag som nasjonal koordinator i arbeidet med mangfold i
kunst- og kulturlivet.
Muntlig orientering.

21.6 Årskonferansen 2021
Muntlig orientering.

21.7 Æresprisen 2021
Muntlig orientering.

Eventuelt
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Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 17.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 13.3 – vedtatt på R5/21 - tverrfaglige tiltak

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Side 1 av

Sjanger

25

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
1

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402409

TRANSCULTURAL ARTS Her og der - 2021 og 2022 Tverrfaglig
PRODUCTION (TRAP)

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
250 000

Vedtatt

År

200 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er
øremerket honorar til
kunstnere/mentorer.
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
tverrgående ordninger
merker seg for øvrig at
Her og der har tatt
form av et fast tiltak
som bør kunne regnes
som en del av TrAPs
ordinære drift
fremover.

Side 2 av

25

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

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/k
orona).
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402570

DANS I TRØNDELAG AS

Seminarium i
mellomrommet - 2021

Side 3 av

25

Tverrfaglig

Trøndelag

BEVILGNING

60 000

60 000 (2021)

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/k
orona).

Norsk kulturfond
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Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402616

GAMVIK
KUNSTFORENING

Kulturdugnad Gamvik 2021

Tverrfaglig

Side 4 av

25

Bostedsfylke
Troms og
Finnmark

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
60 000

Vedtatt

År

60 000 (2021)

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/k
orona).

Norsk kulturfond
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Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402777

STOPPESTED VERDEN

Stoppested Verden - 2021 Tverrfaglig

Bostedsfylke
Innlandet

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
976 000

Vedtatt

År

450 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er lavere
enn omsøkt beløp på
grunn av begrensninger
i Kulturrådets
budsjettramme. Vi ber
om å få tilsendt
oppdatert
prosjektbeskrivelse/pro
gramutkast og budsjett
ved aksept av kontrakt
til godkjenning, før
første utbetaling kan
finne sted.
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/k
orona).

Side 5 av

25

Norsk kulturfond
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Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402786

HEIMDAL
KUNSTFORENING

Midtsommerfestival på
Heimdal - 2021

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Trøndelag

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
237 000

Vedtatt

År

100 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er lavere
enn omsøkt beløp på
grunn av begrensninger
i Kulturrådets
budsjettramme. Vi ber
om å få tilsendt
oppdatert
programutkast og
budsjett ved aksept av
kontrakt til
godkjenning, før første
utbetaling kan finne
sted.
Tilskuddsordningen
tverrfaglige tiltak har
som formål å bidra til
formidling av
profesjonelt
flerkunstnerisk og
tverrkunstnerisk
innhold. Det er derfor
viktig at søknader om
tilskudd til festivaler
inneholder konkrete
beskrivelse av planlagt
faglig og kunstnerisk
program, inkludert
omtale av faglige og
kunstneriske
medvirkende. Vi ber
om at fremtidige
søknader inneholder
nødvendig informasjon
og

Side 6 av

25

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak
dokumentasjon på at
tiltaket oppfyller
kriteriene for
tilskuddsordningen.
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/k
orona).

Side 7 av

25

Norsk kulturfond
6

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402822

VESTFOLD OG
TELEMARK
FYLKESKOMMUNE

ARR - 2021, 2022, 2023

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Vestfold og
Telemark

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
40 000
80 000
150 000
270 000

7

402879

ELSE OLSEN STORESUND Lyttekammers. Installasjon Tverrfaglig
for mennesker med
kognitiv svikt - 2022

Side 8 av

25

Vestland

BEVILGNING

150 000

Vedtatt

År

Vedtak

40 000 (2021)

Tilskuddet er gitt
basert på
80 000 (2022)
opplysningene gitt i
0 (2023) søknaden og
forutsetningene som
120 000 (Totalt)
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/k
orona).

150 000 (2021)

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/k
orona).

Norsk kulturfond
8
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402889

BYEN VÅR DRAMMEN AS Globus - internasjonal mat- Tverrfaglig
og kulturfestival
(Drammen) - 2021

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
755 000

Vedtatt

År

250 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er lavere
enn omsøkt beløp på
grunn av begrensninger
i Kulturrådets
budsjettramme. Vi ber
om å få tilsendt
oppdatert
prosjektbeskrivelse/pro
gramutkast og budsjett
ved aksept av kontrakt
til godkjenning, før
første utbetaling kan
finne sted.
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/k
orona).

Side 9 av

25

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402921

FOTOGALLERIET

Safe Space (arbeidstittel) - Tverrfaglig
2022

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
255 000

Vedtatt

År

200 000 (2022)

Vedtak
Bevilgningen gis som
tilsagn, med forbehold
om Stortingets
budsjettvedtak.
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/k
orona).

Side 10 av

25

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402972

ANNA ULRIKKE
ANDERSEN

Ulydige Bygg ved Van
Etten Gallery - 2021

Tverrfaglig

Side 11 av

25

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
90 000

Vedtatt

År

90 000 (2021)

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/k
orona).

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402992

ÅRAM PLUSS

Livskunst - 2021-2022

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Møre og
Romsdal

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
25 000
160 000
185 000

Vedtatt

År

Vedtak

25 000 (2021)

Løyvinga gjeld for
2021 og 2022. Til tross
75 000 (2022)
for at løyvinga er
100 000 (Totalt) lågare enn beløpet det
vert søkt om, forventar
Kulturrådet at
prosjektet
gjennomførast i tråd
med prosjektskildringa.
Søkjar er sjølv
ansvarleg for øvrig
finansiering. Om det
ikkje lar seg gjere, kan
Kulturrådet behandle ei
oppmoding om
oppretthalding av
tilskotet på grunnlag av
justert
prosjektskildring og
budsjett.
Tilskotet er gitt basert
på opplysningane i
søknaden og
føresetnadane som
gjaldt da de sende inn
søknaden. Dersom
tiltaket er avlyst, utsett
eller endra som følgje
av koronasituasjonen,
finn du informasjon om
kva du skal gjere på
nettsidene våre

Side 12 av

25

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

12

403049

Søker

HØSTPUNKT

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

Høstpunkt 2021 - 2021

Side 13 av

25

Tverrfaglig

Bostedsfylke

Vestfold og
Telemark

Beslutning

BEVILGNING

17.5.2021
Søkt

110 000

Vedtatt

År

110 000 (2021)

Vedtak
(www.kulturradet.no/k
orona).
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/k
orona).

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403129

INTERNATIONAL
POLSKE FILMDAGER I Tverrfaglig
CREATIVITY WORKSHOP FREDRIKSTAD OG
AS
OSLO - 2021

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
100 000

Vedtatt

År

100 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er
øremerket honorarer,
reise- og
oppholdsutgifter for
kunstnere i det
tverrfaglige
programmet. Det
forutsettes at det
framgår av rapport og
prosjektregnskap at
midlene er brukt i tråd
med spesifiseringen i
vedtaket.
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/k
orona).

Side 14 av

25
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

14

403253

LAGET VÅRSØG

Vårsøghelga - 2021

Tverrfaglig

15

403401

STIFTELSEN TEKSTLAB

TekstLab - Kunst som
Tverrfaglig
politikk : Glokale Stemmer
2021

Side 15 av

25

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Møre og
Romsdal

BEVILGNING

100 000

100 000 (2021)

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/k
orona).

Oslo

BEVILGNING

323 000

323 000 (2021)

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/k
orona).

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403413

DITTEKE WAIDELICH

AD_VENT 2021 - 2021

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt
500 000

Vedtatt

År

350 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen er lavere
enn omsøkt beløp på
grunn av begrensninger
i Kulturrådets
budsjettramme. Vi ber
om å få tilsendt
oppdatert
prosjektbeskrivelse/pro
gramutkast og budsjett
ved aksept av kontrakt
til godkjenning, før
første utbetaling kan
finne sted.
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/k
orona).

Side 16 av

25
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

17

403637

SALAM

SALAM SALAM - a proud Tverrfaglig
love story (working title) Salam Pride

Oslo

BEVILGNING

80 000

80 000 (2021)

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/k
orona).

18

403670

STIFTELSEN BERGEN
SENTER FOR
ELEKTRONISK KUNST

Symposiet “The only
lasting truth is Change" 2021

Vestland

BEVILGNING

150 000

120 000 (2021)

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/k
orona).

Side 17 av

Sjanger

25

Tverrfaglig

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403752

ROSENDAL
INTERNASJONALE
TEATER

Mørkerommet - 2021-2024 Tverrfaglig

Bostedsfylke
Trøndelag

Beslutning
BEVILGNING

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

344 000

200 000 (2021)

344 000

0 (2022)

344 000

0 (2023)

1 032 000

Vedtak
Bevilgningen gis for
2021.

Faglig utvalg for
tverrgående ordninger
200 000 (Totalt)
varsler med dette at
utvalget betrakter
Mørkerommet som et
tiltak som faller inn
under Rosendals
kjernevirksomhet, og
oppfordrer Rosendal til
å integrere tiltaket i
sine ordinære
budsjettsøknader
fremover. Det kan ikke
påregnes videre
prosjektstilskudd fra
tverrfaglige tiltak til
tiltaket.
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.

Side 18 av

25

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak
kulturradet.no/korona).

20

402115

RUBY LISE BEHNE EIE

Humans - 2023

Side 19 av

Tverrfaglig

25

Rogaland

AVSLAG

200 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402981

GRØNN HAGEPLEIE
V/KRISTEN RØNNEVIK

Å ERFARE... - 2021

Tverrfaglig

Bostedsfylke
Rogaland

Beslutning
AVSLAG

17.5.2021
Søkt
120 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Tiltaket
inneholder interessante
momenter, men under
ordningen tverrfaglige
tiltak gis det ikke
tilskudd til prosjekter
som har utvikling og
produksjon av
kunstverk/åndsverk/op
psetninger/forestillinge
r som sitt primære
formål, eller til
prosjekter som i sin
helhet kunne vært rettet
mot en eller flere andre
ordninger innenfor
Norsk kulturfond.
Det vises til at
prosjektet har mottatt
tilskudd over
ordningen for
prosjektstøtte visuell
kunst (prosjektnummer
396561), og det antas
at det også kan være
mulig å søke tilskudd
under ordninger for fri
scenekunst i
Kulturfondet.
Søknaden er derfor
ikke prioritert innenfor
den aktuelle

Side 20 av

25

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021
Søkt

Vedtatt

År

Vedtak
budsjettrammen.

22

402987

MINIMALEN
KORTFILMFESTIVAL

Utstilling - filmfotograf
Øystein Moe - 2021

Tverrfaglig

23

403008

ÅLESUND KOMMUNE

Amygdala 2020+1 - 2021 Tverrfaglig

Trøndelag

AVSLAG

25 000

0 (2021)

Møre og
Romsdal

AVSLAG

285 000

0 (2021)

Ta kontakt med
saksbehandler for
videre veiledning, ved
behov.
Avslag. Tiltaket
inneholder interessante
momenter, men etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres det ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Avslag. Prosjektet
oppfyller ikke i
tilstrekkelig grad
ordningens formål, da
det ikke gis tilskudd til
kunstnerisk produksjon
under ordningen.
Søknaden er derfor
ikke prioritert innenfor
den aktuelle
budsjettrammen.
Ta kontakt med
saksbehandler for
videre veiledning.

Side 21 av
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Norsk kulturfond

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

17.5.2021

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Søkt

24

403116

FRODE J AARVIK CAND
SCIENT

Dialogus Arctica - en
Tverrfaglig
tverrfaglig metodeutvikling
- 2021

Trøndelag

AVSLAG

190 000

0 (2021)

Avslag på foreliggende
grunnlag. Søknaden
inneholder interessante
momenter, men belyser
eller dokumenterer
ikke tiltaket
tilstrekkelig.
Kulturrådet imøteser en
ny søknad til fristen 2.
september 2021 kl.
13.00. Ta kontakt med
saksbehandler for
veiledning.

25

403138

YELLOW LOG AS

MOON: Festival of the
Real - 2021

Tverrfaglig

Oslo

AVSLAG

240 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

26

403155

APOLONIJA SUSTERSIC
STUDIO

Neighbourhood Research Tverrfaglig
Institute_Nabolagsforsknin
gsinstitutt - 2023

Oslo

AVSLAG

352 000

0 (2021)

290 000
335 000
977 000

Side 22 av

25

Vedtatt

År

Vedtak

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
0 (2022)
innkomne søknadene,
0 (2023) prioriteres prosjektet
0 (Totalt) ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
Prosj.nr.

Søker

27

403290

28

29

Sak 13.3 Vedtaksprotokoll tverrfaglige tiltak fra R5/21
Prosjekttittel

Sjanger

17.5.2021

Bostedsfylke

Beslutning

UNIVERSITETET I AGDER Cutting edge kulturskole - Tverrfaglig
2021

Agder

AVSLAG

220 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

403356

NORSKE FESTIVALER SA Faglig utvikling av
festivalfeltet - 2021

Vestfold og
Telemark

AVSLAG

100 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

403367

ANTIPODE FILMS AS

Oslo

AVSLAG

100 000

0 (2021)

Avslag. Tiltaket
inneholder interessante
momenter, men etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres det ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Tverrfaglig

Tøyen Kino Online 2021 - Tverrfaglig
2021

Side 23 av

25

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

30

403466

STIFTELSEN ARKIVET

Vi er tilbake - 2022

31

403490

SEA TROLL AS

32

403716

NORSK
ANIMASJONSFORUM

17.5.2021

Bostedsfylke

Beslutning

Tverrfaglig

Agder

AVSLAG

600 000

0 (2021)

Avslag på foreliggende
grunnlag. Søknaden
inneholder interessante
momenter, men belyser
eller dokumenterer
ikke tiltaket
tilstrekkelig.
Kulturrådet imøteser en
ny søknad til fristen 2.
september 2021 kl.
13.00. Ta kontakt med
saksbehandler for
veiledning.

Troll Museum - 2021

Tverrfaglig

Troms og
Finnmark

AVSLAG

450 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Nordic VR Exhibited 2021

Tverrfaglig

Viken

AVSLAG

100 000

0 (2021)

Avslag. Prosjektet
oppfyller ikke i
tilstrekkelig grad
ordningens krav til
tverrfaglighet, og er
ikke prioritert innenfor
den aktuelle
budsjettrammen.

Side 24 av
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Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
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Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

33

403717

HAGERUP Å STØNN

Multiver*sted - kreativ
fremtidsworkshop og
digital landsby - 2021

34

403754

Stine Williamson Torbergsen Fornebudagene 2021 2021

Side 25 av
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17.5.2021

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Tverrfaglig

Viken

AVSLAG

176 650

0 (2021)

Avslag på foreliggende
grunnlag. Søknaden
inneholder interessante
momenter, men belyser
eller dokumenterer
ikke tiltaket
tilstrekkelig. Søknaden
prioriteres derfor ikke
innenfor de gjeldende
budsjettrammene.
Kulturrådet imøteser en
ny søknad til fristen 2.
september 2021 kl.
13.00. Ta kontakt med
saksbehandler for
veiledning.

Tverrfaglig

Oslo

AVSLAG

150 000

0 (2021)

Avslag. Etter en
helhetsvurdering av de
innkomne søknadene,
prioriteres prosjektet
ikke innenfor den
gjeldende
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 21.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 16.2.1 – vedtatt av rådet på R5/21 – Arrangørstøtte scenekunst

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Side 1 av

Sjanger

4

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

Vedtatt

År

Vedtak

Norsk kulturfond
1

RKD

21.5.2021

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402634

NORA, NASJONAL OG
REGIONAL ARENA FOR
DANS I VESTFOLD OG
TELEMARK AS

Dansekunst i Grenland 2022

Dans

Bostedsfylke
Vestfold og
Telemark

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
500 000

Vedtatt

År

300 000 (2022)

Vedtak
Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022. Hvis
programmeringsmidler
bevilges over
statsbudsjettets post 74,
bortfaller tilsagnet fra
ordningen
arrangørstøtte
scenekunst i
kulturfondet. Tilsagnet
gis med forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.
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 2 av

4

Norsk kulturfond
2

RKD

21.5.2021

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403331

DANS I TRØNDELAG AS

Dans i Trøndelag - 20222024

Dans

Bostedsfylke
Trøndelag

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
700 000
700 000
700 000
2 100 000

Vedtatt

År

Vedtak

400 000 (2022)

Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022. Hvis
0 (2023)
programmeringsmidler
0 (2024) bevilges over
statsbudsjettets post 74,
400 000 (Totalt)
bortfaller tilsagnet fra
ordningen
arrangørstøtte
scenekunst i
kulturfondet. Tilsagnet
gis med forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.
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 3 av

4

Norsk kulturfond
3

RKD

21.5.2021

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403405

DANSIT - DANSEKUNST I DansiT - Dansekunst i
Dans
TRONDHEIM OG MIDT- Trondheim og Midt-Norge
NORGE
- 2022-2024

Bostedsfylke
Trøndelag

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
2 000 000
2 000 000
2 000 000
6 000 000

Vedtatt

År

Vedtak

500 000 (2022)

Bevilgningen gis som
tilsagn for 2022. Hvis
0 (2023)
programmeringsmidler
0 (2024) bevilges over
statsbudsjettets post 74,
500 000 (Totalt)
bortfaller tilsagnet fra
ordningen
arrangørstøtte
scenekunst i
kulturfondet. Tilsagnet
gis med forbehold om
Stortingets
budsjettvedtak.
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 4 av

4

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 17.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 16.2.2 – vedtatt av rådet på R5/21 – Forprosjekt scenekunst

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403233

Kate Pendry

The Muscle Symphony

Skuespillerarbeid

Side 1 av

1

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
199 000

Vedtatt

År

120 000 (2021)

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).

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 29.6.2021

02.02.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 16.6 – R5/21 - fri scenekunst (prosjekt) - teater

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

Bostedsfylke

Beslutning

Søkt

1

400380

WICHE LEVINSEN
PRODUCTIONS

Dans de beaux draps

Scenekunst

Viken

BEVILGNIN
G

100 000

2

401853

STIFTELSEN TEKSTLAB Collective Rites

Scenekunst

Oslo

AVSLAG

600 000
1 200 000
600 000
2 400 000

Side 1 av

1

Vedtatt

År

100 000 (2021)

Vedtak

Bevilgningen gis til
produksjon og 2
visninger.
0 (2021) Avslag. Prosjektet
inneholder interessante
0 (2022)
momenter, men
0 (2023) prioriteres ikke
innenfor ordningens
0 (Totalt)
aktuelle
budsjettramme.

Fri s

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 29.6.2021

02.02.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 16.8 – R5/21 - fri scenekunst (prosjekt) dans

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

400577

WICHE LEVINSEN
PRODUCTIONS

Dans de beaux draps

Scenekunst

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
100 000

Vedtatt

År

100 000 (2021)

Vedtak
Bevilgningen gis til
produksjon og 2
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

SFU dans 2021-2

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

401855

STIFTELSEN TEKSTLAB

Collective Rites

Scenekunst

29.5.2021
Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
600 000
1 200 000
600 000
2 400 000

Side 2 av

2

Vedtatt

År

600 000 (2021)

Vedtak

Tilskuddet er gitt
basert på
0 (2022)
opplysningene gitt i
0 (2023) søknaden og
forutsetningene som
600 000 (Totalt)
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).

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 18.06.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 17.2 – R5/21 – Kulturvern - prosjektstøtte

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402967

ANNA ULRIKKE
ANDERSEN

Ulydige Bygg ved Van
Etten Gallery

Kulturvern

Side 1 av

2

Bostedsfylke
Viken

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
90 000

Vedtatt

År

40 000 (2021)

Vedtak

Norsk kulturfond
2

Vedtak R9-20 Kulturvern PKV

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

380715

ODILLES FORETAK
ODILLE BLEHR

Madonnaprosjektet - en
Kulturvern
forestilling om Dagny Juel

Side 2 av

Sjanger

2

17.11.2020

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
AVSLAG

Søkt
200 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 17.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 18.2 - R5/21 - Litteraturformidling

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

403229

LAGET VÅRSØG

Vårsøghelga - 2021

Litteraturarrangem

Side 1 av

1

Bostedsfylke

Beslutning

Møre og
Romsdal

AVSLAG

Søkt
60 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Søknaden vert
ikkje prioritert innanfor
den aktuelle
budsjettramma.

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 28.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 19.2 – R5/21 – prosjektstøtte institusjoner – visuell kunst

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

402425

TRANSCULTURAL ARTS Transcultural Arts
PRODUCTION (TRAP)
Production - Her og der
2021 2022

Side 1 av

Sjanger

1

Visuell kunst annet

Bostedsfylke
Oslo

Beslutning
BEVILGNIN
G

Søkt
250 000

Vedtatt

År

200 000 (2021)

Vedtak

Norsk kulturfond
Søknadsfrist

Dato: 28.6.2021

02.03.2021

Vedtaksprotokoll for søknader på liste: Sak 19.2.2 - R5/21 – prosjektstøtte institusjoner - visuell kunst

1

Prosj.nr.

Søker

Prosjekttittel

Sjanger

402965

ANNA ULRIKKE
ANDERSEN

Disobedient Buildings Ulydige bygg ved Van
Etten Gallery

Visuell kunst annet

Side 1 av

1

Bostedsfylke

Beslutning

Viken

AVSLAG

Søkt
90 000

Vedtatt

År

0 (2021)

Vedtak
Avslag. Søknaden
prioriteres ikke
innenfor den aktuelle
budsjettrammen.

