NYHETSBREV – Juni 2022
TEMA – Søknadsfrister for tilskudd 2023 - Ny tilskuddsordning for
Ung Kultur - Fagnettverksmøter - Invitasjon til Lillestrøm
kulturkonferanse 2022
Seksjon Kulturutvikling deler her informasjon som er viktig for høsten 2022, og vil samtidig
ønske alle våre kontakter en riktig god sommer

OBS - Ny felles søknadsfrist for tilskuddsordninger 2023
Vi vil gjøre oppmerksom på endring i søknadsfrist for en del tilskudd til tiltak med
gjennomføring i 2023. Fire av tilskuddsordningene som forvaltes av seksjon Kulturutvikling
vil få søknadsfrist 1. november 2022. Dette er ordninger med mange søknader, og
endringen gjøres av hensyn vil oppløsning av Viken fylkeskommune. Samtidig er det søkere
som har behov for tidlig avklaring.
Nærmere informasjon om når søknadsperioden i regionalforvaltning.no startes, vil bli sendt
ut i august. Søknadsskjema med veiledning vil åpnes i begynnelsen av september, senest 6
uker før søknadsfristen. Dette gjelder søknad om tilskudd til:
• Kunst og kulturprosjekter i Viken
• Tilskudd til festivaler
• Tilskudd til bransjeutvikling i kulturelle og kreative næringer
• Stimuleringsmidler til internasjonalt kulturarbeid i Viken
Les mer om de ulike ordningene på vår nettside her: Kultur - Viken fylkeskommune

Ung Kultur – Ny tilskuddsordning
Dette er en nyetablert ordning der formålet er å øke deltakelse og medvirkning blant unge i
kulturlivet, og styrke unges egenorganiserte kulturaktivitet. Søknadsfristen er løpende.

Tilskuddene skal øke unges tilgang på relevante tilbud og kulturopplevelser, og bidra til at
unge kan skape, oppleve og utøve kultur der de bor. Aktører i feltet kan også søke om midler
som stimulerer til utvikling av kunnskap om unges behov, og utvikling av nye virkemidler og
tiltak for målgruppen. Ung kulturs tilskuddsordning er delt i fire, og er bl.a. en videreføring
og videreutvikling av Bizzy og tilskuddsordningen til publikumsutvikling. Les mer om
ordningene på nettsiden ved å klikke på lenkene. På nettsiden finner du også
søknadsskjema:
1. Tilskudd til ung deltakelse
2. Tilskudd til ung medvirkning
3. Tilskudd til aktiviteter initiert og dravet av unge
4. Tilskudd til pilotprosjekter

Planlagte samlinger for fagnettverk høsten 2022 – Hold av dato allerede nå!
Seksjon Kulturutvikling videresender invitasjon til kulturkonferanse 30. august, og inviterer
til fagnettverksmøter høsten 2022. Her har vi søkt samarbeid med flere aktører i Viken. Mer
informasjon og mulighet for påmelding kommer i august.

Kulturnæringer og bransjeutvikling - tirsdag 30. august
Viken fylkeskommune er samarbeidspartner når Lillestrøm kommune arrangerer Lillestrøm
Kulturkonferanse 2022 med tema Kulturens plass i byutviklingen. Gjennom eksempler på
utvikling av kulturell infrastruktur blir Kulturkvartalet Lillestrøm presentert som et eksempel
der kultur er driver i by- og næringsutvikling. En av parallellseksjonene er knyttet til
bransjeutvikling, næring og innovasjon. Se det innholdsrike programmet ved å klikke på
lenken. Her er det også mulighet for å kjøpe inngangsbilletten i dag:
https://www.lillestrom-kultursenter.no/event/lillestrom-kulturkonferanse-2022-kulturens-plass-ibyutvikling/

Festivaler og festivalutvikling - onsdag 14. september
I samarbeid med MØST og Bærum Jazzfestival, arrangerer vi nettverksmøte for festivaler i
Viken, i Sandvika. Her vil det bli fokusert på betydningen av festivalutvikling i et regionalt
perspektiv, mulighet for kunnskapspåfyll og til å knytte verdifulle kontakter. Ledere fra ulike
festivaler i Viken kommer og deler erfaringer fra programmering, planlegging og utvikling,
festivaler som næring og drivere i by- tettstedsutvikling, hvordan det oppleves for en artist å
komme på festivaler i Viken, grønn omstilling blant festivalene, og presentasjon av
fylkeskommunens tilskuddsordning til festivaler og festivalutvikling.

Internasjonalt kultursamarbeid - torsdag 22. september
I samarbeid med ØKS arrangeres denne nettverkssamlingen i Drammen i forbindelse med
Internasjonal uke i byen. Intensjonen med nettverksmøtet er å inspirere til, men også dele
kunnskap om og erfaringer fra arbeide med internasjonale programmer, nettverk og
plattformer. Et annet viktig punkt er å presentere virkemidlene Viken fylkeskommune har i
forhold til internasjonalt arbeid, og da først og fremst de søkbare tilskuddordningene –
forprosjektordningen til Internasjonal seksjon og Stimuleringsordningen som
Kulturutviklingsseksjonen forvalter.

Presentasjon av mulighetsstudien for musikk i Viken - onsdag 12. oktober
Arbeidet med Mulighetsstudien for musikk i Viken har pågått siden 1. mars og skal være
ferdig 1. oktober. Musikkforsker Thea Paulsrud fra Universitetet i Oslo er prosjektansvarlig
for denne studien og hun vil sammen med flere presentere resultatet. Denne presentasjon
vil bli arrangert i en kombinasjon av fysisk møte og digital deltagelse. Intensjonen er at
denne studien skal kunne gi noen svar og anbefalinger på utfordringer musikklivet i Viken er
preget av. Særlig spennende blir dette når Viken blir oppløst og igjen blir tre nye fylker.
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