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Elektroniske søknader til Norsk
kulturfond
Søknader til Norsk kulturfond skal fra nå sendes
elektronisk. Søknadsskjemaer til fristen 03.12 blir
lagt ut mellom 08.-12.11. Vi oppfordrer alle søkere
til å sette seg godt inn i de nye skjemaene og starte
utfyllingen i god tid. Les mer

Klart for årskonferanse
Det nærmer seg årskonferansen i Bergen 13. og 14.
november. Over 40 innledere er klare til å bidra til
det innholdsrike programmet, og til å inspirere,
informere og diskutere med nesten 400
konferansedeltakere. Les mer

Norsk samtidskunst inntar New York
9 norske kunstprosjekter presenteres i november
på Performa 13, New Yorks eneste kunstbiennale
dedikert ny visuell samtidskunst. Tidligere har
institusjonen jobbet med Jay Z og Marina
Abramovic. I år rettes oppmerksomheten mot
Norge. Les mer

Arkivdagen 9. november
Lørdag 9. november markeres arkivdagen i hele
Norden. Denne dagen lar arkivinstitusjoner deg
komme inn i magasinene, du kan også høre
foredrag eller besøke utstillinger som viser deg
dokumenter og foto du aldri før har sett. Tema for
Arkivdagen i 2013 er «stemmer». Les mer

Fra Persia til Amerika i første innkjøp
av oversatt sakprosa
En reise gjennom småby-Amerika,
kreftsykdommens historie og islams fødsel er blant
temaene i de første bøkene kjøpt inn til norske
biblioteker gjennom den nye prøveordningen for
oversatt sakprosa. Les mer

Vil du samarbeide med Portugal eller
Latvia?
Både Latvia og Portugal lyser nå ut midler til
internasjonalt kultursamarbeid i
kulturutvekslingsprogram finansiert med EØSmidler. Interessert? Les mer

Museer i vekst
Tallene for 2012 viser at besøket ved museene
fortsetter å øke. I perioden 2005 til 2012 har
museumsbesøket økt med 19,5 % på landsbasis.
Øke gjør også størrelsen på samlingene, mens det
totale antall museumsenheter fortsetter å synke
som følge av konsolideringer. Les mer
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Arkivdagen 2013
Lurer du på hvilke skatter som skjuler seg i arkivmagasinene? På
Arkivdagen 9. november åpner arkivinstitusjoner over hele Norden
dørene for publikum.

13. og 14. november
Kulturrådets årskonferanse
Kulturrådets årskonferanse arrangeres i Bergen 13.-14. november.
Tema for årets konferanse er kultur, demokrati og medborgerskap.

Lyrikk, takk! – om samtidslyrikk og innkjøpsordningene
Kulturrådet, Den norske forfatterforening, Den norske
forleggerforening og Nasjonalbiblioteket inviterer til dagseminar om
samtidslyrikk for bibliotekansatte. Først ut i en rekke av seminarer er
Sør-Trøndelag fylkesbibliotek og Trondheim folkebibliotek.

Dialogmøte for litteraturfestivaler
Kulturrådet inviterer arrangører av litteraturfestivaler i Norge til et
åpent møte om tilskuddsordningen for litteraturfestivaler 20.
november.
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Kurs i fotojuss
Kulturrådet arrangerer kurs i fotojuss for arkiv, bibliotek og museer i
samarbeid med BONO. Kurset blir holdt i Stavanger.

Wikipediaseminar - Kulturarv i fri flyt
Kulturrådet inviterer i samarbeid med Riksantikvaren og Riksarkivet
til seminar tirsdag 26. november om Wikipedia som
formidlingsarena for museer, arkiv og kulturminnevern.

4.-5 desember
Rådsmøte
Møte i Norsk kulturråd

Styremøte Fond for lyd og Bilde
Styremøtet der det gjøres vedtak i søknader 2. halvår 2013.

12.-13. desember
INK 2013 - Erfaringsseminar
INK-prosjektet er satt i gang for å utjevne sosiale skiller for
deltakelse i kulturaktiviteter. I desember arrangerer INK konferanse
om kunst for barn med spesielle behov.

7.-8. februar

7

Hackathon : #Hack4NO
7.-8. februar inviterer Kulturrådet i samarbeid med Kultur-og
naturreise til hackathon med kultur- og naturdata.

Søknadsfrister

Kulturrådet informerer

15. nov. Privatarkiv i museer

Norske Envy vant EU-pris

1. des. Innkjøp ny norsk sakprosa for voksne

Museumsstatistikk 2012

3. des. Norsk kulturfond

Prosjektstøtte FLB tildeles i desember

20. des. Kulturutveksling med Latvia
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