Fordeling av spillemidler til kulturformål - mangfolds- og
integreringsprosjekter
Mottaker
Unge Viken Teater

Dissimilis kultur

Beløp
Prosjekt
kr 1 500 000 "Teater i barnehagen", slik at barnehagebarn i hele
Viken kan få glede av profesjonelt teater av høy
kvalitet.
kr 300 000 Synliggjøre elevenes ressurser gjennom arenaer
gjennom opptredener/ musikksamlinger for eldre og
i barnehager, og på denne måten styrke identitet og
anerkjennelse.

Kilden Teater

kr

500 000 Bredere mangfold i Kilden Teaters ensemble videreføring at støtte fra 2021.
875 000 Avslutning av 3-årig etableringsprosjekt for kvensk
scenekunst i Nordreisa.
850 000 Tre prosjekter: "Ung scenekunst i nord", en ny
satsing for å få unge scenekunstnere tilbake i feltet
etter koronakrisen. "Mulighetsrommet", etablere et
utendørs sceneområde utenfor det nedlagte
kulturhuset Malmklang. "Check Point Arctic", en
scenekunstfestival hvor den norlige og
internasjonale scenekunsten skal stå i fokus.

Kvääniteatteri

kr

Samovarteateret

kr

Det Vestnorske Teateret

kr

Det Vestnorske Teateret

kr

BIT

kr

Teatret Vårt

kr

667 000 "Teater Nå!", oppsøkende forestillinger for grupper
som vanligvis ikke får ta del i profesjonelle
kulturopplevelser.

Operaen i Kristiansund

kr

Nordland Teater
Arktisk Filharmoni

kr
kr

100 000 "Skeivt kulturår 2022", et prosjekt som er innrettet
mot ungdomskolene
500 000 "Prosjekt koreograf og flerkulturell ungdom"
525 000 Prosjektet "Relæxt" i samarbeid med Hålogaland
teater, konserter tilpassa publikumsbehov fra
ankomst til de drar hjem.

Dramatikkens hus

kr

Black Box teater

kr

350 000 "Å finne heim i nynorsken", der språk og dialektar
står i hovudrolla.
500 000 Til å etablere og bygge en alternativ, digital
kontaktflate og gjøre virksomheten tilgjengelig for
flere.
700 000 "Åpne dører", et gratis program som tar sikte på å
dekke behovet for kompetanseheving, refleksjon og
kritikk på tvers av kunstneriske, sosiale og politiske
grenser.

850 000 Etablering av aspirantprogram for dramaturger,
samt oversettelse av syv helaftens verk av norske
dramatikere til engelsk.
500 000 En formidlingsstilling som kan jobbe målrettet mot
flerkulturelle miljøer i Oslo, samt mot de prioriterte
målgruppene som er barn, unge, familier, naboer og
lokalmiljøet.

Jo Strømgren

kr

Riksscenen

kr

Teater Vestland

kr 1 000 000 Etablering av Nynorsk scenespråksenter, hvor
skodespelarane og dramatikere vil få høve til å få ny
kompetanse med nynorsk som scenespråk.

Trondheimsolistene

kr

Dansekunst i Grenland

kr

Hålogaland Teater

kr

Studium Actoris

kr

Det Norske Blåseensemblet

kr

500 000 Utvide mangfoldsprofil i samarbeid med Teater
Manu og Beivvas Sami Teater.
200 000 Globalt bakkemannskap - rekruttere ambassadører
og programrådgivere fra ulike lokalmiljøer for å
gjøre Riksscenens tilbud relevant for et større
publikum.

300 000 Satsing mot barn og unge - innrettet mot regionens
kulturskoler.
170 000 Produksjoner med proffe dansere og ungdommer
om viktige samfunnsutfordringer som rasisme,
psykisk helse og barnefattigdom.
750 000 To prosjekter, "Blindsoner: Ytringsfrihet i praksis", et
prosjekt som setter lys på de usynlige og gir en
stemme til de som ikke blir hørt og "Den nye
kamferen", et prosjekt for å nå få yngre
generasjoner som ikke føler seg hjemme i teatret.
525 000 "Integrated or disintegrated", et prosjekt som er
innrettet mot innvandrings- og minoritetsungdom
hvor spørsmål om det å være innvandrer eller
marginalisert i sitt eget land skal behandles gjennom
fysiske og vokale øvelser.
500 000 Økt aktivitet, økt turnering og mer målrettet arbeid
med å nå ut til flere publikummere i
Østfoldregionen.

Fordeling av spillemidler fra kulturformål til museer
Mottaker
Aust Agder Museum og Arkiv

Beløp
Prosjekt
kr 500 000 Styrking av museets arbeid med digitalisering av

Vest Agder Museum

kr 2 000 000 Istandsetting av kulturhistoriske bygninger knyttet
til bygningsvernprosjektet ved Kristiansand
museum.

Buskerudmuseet

kr 2 000 000 Istandsetting av 244 kulturhistoriske bygninger ved
19 museumsanlegg, og som spenner i tid over
nesten 700 år.

Romsdalsmuseet

kr

Várdobáiki samiske senter

Norsk Luftfartsmuseum

immateriell kulturarv.

250 000 Forbedre fundamenteringen i sjø for bryggehuset
«Kaka» på Fiskerimuseet.
kr 2 000 000 Gjennomføring av Bååstede-prosjektet som handler
om å hjemføre et stort antall samiske
kulturhistoriske gjenstander fra museer i Oslo til
ulike samiske museer.
kr 1 500 000 Digitalisering, tilgjengeliggjøring og formidling av
kulturarvsmateriale om luftfartshistorie.

Valdresmuseet
Jærmuseet

Nordnorsk Kunstmuseum

kr 1 000 000 Istandsetting av kulturhistoriske bygninger knyttet
til seterdrift.
kr 2 000 000 Ny utstillingshall og publikumsfasilitetar ved

Flyhistorisk museum Sola - kommer i tillegg til 2,5
mill. som ble bevilget i RNB 2021.
kr 1 000 000 Konseptvalgutredning - analyse av potensialet for
synergier mellom Arktisk Filharmoni og Nordnorsk
Kunstmuseum med forslag til realisering av et felles
bygg for disse.

Andre tildelinger fra disposisjonsbevilgningen på statsbudsjettet
Mottaker
Ole Bull Akademiet
Figurteateret

Beløp
Prosjekt
kr 600 000 Forprosjekt til ny visningsverkstad for
hardingfelemakeri.
kr 500 000 Teatret har per i dag ikke hensiktsmessige lokaler og
imøtekommer ikke krav til universell utforming og
HMS-behov, og vil utrede mulighetene for utvikling.

Torshovskorpset

kr

Det Norske Solistkoret

kr

Rikssamlingssjubileet

kr 1 000 000 Rikssamlingsjubileet Hafrsjford – Nordvegen 2022
markerer at det neste år er 1150 år sidan
Hafrsfjordslaget.
kr 700 000 Rogaland Teater har lenge arbeidd med prosjektet
"Sceneskifte" for å få nye teaterlokale for å sikre
den framtidige teaterdrifta. Det langsiktige arbeidet
med å få realisert nye lokale for teaterverksemda
blir vidareført gjennom "Akropolisvisjonen", der
Stavanger kommune har eit pådrivaransvar.
Prosjektet omfatter i tillegg til Rogaland Teater både
Museum Stavanger, Arkeologisk Museum UiS og
Rogaland fylkeskommune. Regjeringa vil støtte
dette arbeidet
kr 600 000 Har søkt om midler til utredning av nytt bygg, da
teateret mister sine byggmed prøvesal, verksteder
m.m.

Rogaland Teater

Grenland Friteater

200 000 Festival 2022 - et arrangement som foregår hvert
tredje år.
150 000 Solistkoret opplever en økt utfordring når det
gjelder å finne egnede prøvelokaler til produksjoner.
Koret har ikke et fast prøvested, og vil gjennomføre
et forprosjekt for nye prøvelokaler.

Noregs Mållag

kr

200 000 Nynorske motivasjonsdager for lærere, som går ut
på å tilby lærere gratis samlinger, der de får styrket
kunnskap og motivasjon i arbeidet med nynorsk i
skolen.

Riksmålsforbundet

kr

200 000 En kampanje for å påvirke studenter og ansattes
holdninger til norsk språk og bruk av dette i
akademia.

Museum Nord

Frivillighet Norge

kr 1 000 000 Midler til prosjektering av prosjektet The Whale på
Andenes i Vesterålen, som skal formidle hvalens del
vår kystkultur.
kr 1 000 000 Åpning av frivillighetsåret 2022.

