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=======================================================================
===
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=======================================================================
===
1.1 Boldog karácsonyt! 

Ezúton kíván Irodánk minden kedves Olvasónknak békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és sikeres, 
kulturális programokban gazdag Újesztendőt!<br>
Következő hírlevélszámunk 2012. január 5-én jelenik meg, reméljük, jövőre is olvasóink között üdv
özölhetjük! (KultúrPont)
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Albánia csatlakozott a Kultúra Programhoz! 

Albánia az Egyetértési Megállapodás aláírásával a Kultúra Program 37. részes állama lett. (KultúrP
ont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28945
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Műfordítási információs napot tartunk 

2012. január 10-én tartja évkezdő információs napját irodánk. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28943
--------------------------------------------------------------------------
1.4 Erasmus Mundus: ösztöndíjak az "arab tavasz" országainak 

További 559 ösztöndíj finanszírozását vállalja az Európai Bizottság, hogy az Erasmus Mundus prog
ram keretében az "arab tavasz" országainak fiataljai és egyetemi dolgozói az Európai Unióban tanul
hassanak, illetve folytathassák kutatásaikat. (Midday Express)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28939
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
2. NYERTES PROJEKTEK
=======================================================================
=== 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Új média, előadó-művészetek és befogadói élmény  

Az Új média, előadó-művészetek és befogadói élmény nevű projekt 200.000 euró támogatásban rés
zesült az EU Kultúra Programjából 2010-ben. A projekt egyik társszervezője az Artopolis Egyesület
. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28936
--------------------------------------------------------------------------
2.2 A láthatatlan múlt feltárása 

A láthatatlan múlt feltárása című projekt közel kétszázezer euró támogatást kapott az EU Kultúra ke
retprogramban 2010-ben. A projekt egyik társszervezője a Tranzit Hungary Közhasznú Egyesület. (
KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28937
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

---------------------------------------------------------------------------
A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
I: http://www.tka.hu
T: (06 1) 237-1320
E: info@tpf.hu

=======================================================================
===
3. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=======================================================================
===
3.1 Vi Ame Athe Sam! - tehetségkutató   

A Gödör Klub pályázatot hirdet a Vi Ame Athe Sam! tehetségkutató programon való részvételre 7 é
ven felüli, a cigány kultúrához kapcsolódó előadással jelentkező művészeknek. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28934
--------------------------------------------------------------------------
3.2 Adobe Design Achievement Awards 2012 - pályázat   

Tizenkettedik alkalommal hirdeti meg az Adobe az Adobe Design Achievement Awards pályázatot, 
amelyre hallgatók, tanárok és felsőfokú oktatási intézmények munkatársainak jelentkezését várják. (
SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28935
--------------------------------------------------------------------------
3.3 Pályázat hallgatóknak és fiatal könyvtárosoknak 

Az Emerald Group Publishing Limited és a Student Competitions pályázatot hirdet hallgatóknak és 
fiatal könyvtárosoknak könyvtári elektronikus tartalomszolgáltatás-fejlesztési tervekre. (KultúrPont
)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28938
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Nemzetközi ifjúsági videopályázat 

18 és 25 év közötti fiatalok videóit várja az OECD nemzetközi videopályázatára. (Ugródeszka)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28948
--------------------------------------------------------------------------
3.5 Életút - pályázat időseknek 

Életút címmel hirdetnek pályázatot 60 év feletti időseknek, nyugdíjasoknak életük egy eseményéne
k vagy életútjuk megírására. (NEFMI)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28949
--------------------------------------------------------------------------
3.6 A szeretet - fotópályázat  

A szeretet címmel országos fotópályázatot hirdetnek a Házasság Hete 2012 jegyében. (Pályázatfigy
elő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28953
--------------------------------------------------------------------------
3.7 Nem vész el, csak átalakul! - pályázat 

December végéig várják a terveket a Nem vész el, csak átalakul! című pályázatra, amelyek pénzekb
ől préselt pénzbrikettek kreatív felhasználására írtak ki. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28954
--------------------------------------------------------------------------
3.8 Szakma Kiváló Tanulója Verseny és Országos Szakmai Tanulmányi Verseny 

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet a 201
1/2012-es tanévben megrendezendő Szakma Kiváló Tanulója Versenyen és Országos Szakmai Tanu
lmányi Versenyen való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28955
--------------------------------------------------------------------------
3.9 CULBURB nyílt képzőművészeti pályázat 

Építészek, képzőművészek és más egyéni vagy csoportos kezdeményezések jelentkezését várják a 
CULBURB projekt pályázatára. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28956
--------------------------------------------------------------------------
3.10 Phelwidek Photo 2012 - pályázat 



Pályázatot hirdetnek Phelwidek Photo 2012 címmel különböző emberek, csoportok, nemzetek, vallá
sok, kultúrák, szubkultúrák együttélését, vagy egymás mellett élését bemutató képek készítésére. (S
FF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28957
--------------------------------------------------------------------------
3.11 Az én kis városom - pályázat 

A Paksi Városi Művelődési Központ filmpályázatot hirdet Az én kis városom címmel. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28958
--------------------------------------------------------------------------
3.12 Pályázat alkotói műhelyek, próbatermek, raktárak használatára, bérlésére 

A Creartor és a Harmadik Hang Háza pályázatot hirdet új kulturális központjában alkotói műhelyek
, próbatermek, raktárak használatára, bérlésére. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28959
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=======================================================================
===
4.1 Artist Talk - művészeti előadások Budapesten 

Angol nyelvű művészeti előadássorozatot tartanak 2011 decemberében Budapesten Artists Talk 5. c
ímmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28946
--------------------------------------------------------------------------
4.2 FLP: tájékoztató nap Budapesten 

Tájékoztató napot rendez a Fiatalok Lendületben Programról 2012 januárjában a Mobilitás. (mobilit
ás)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28947
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=======================================================================
===
5. PARTNERKERESÉSEK
=======================================================================
===
5.1 Társszervezőt keresnek egy török projekthez 



Egy török kulturális projekthez keresnek társszervezőket. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28950
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=======================================================================
===
6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=======================================================================
===
6.1 Díjat kapott Lengyelországban a Végtelen percek 

Első díjat nyert Végtelen percek című rendezésével Felméri Cecília a bialystoki nemzetközi rövidfil
m fesztiválon. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28940
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Magyar fotósok sikerei külföldi pályázatokon 

Újabb sikereket értek el magyar fotósok külföldi pályázatokon. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28942
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=======================================================================
===
7.1 Gábor Dénes-díjat kapott Losonczi Áron 

Gábor Dénes-díjat kapott a fényáteresztő beton létrehozása és továbbfejlesztése során végzett alkotó 
tevékenységéért Losonczi Áron építészmérnök. (MTA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28941
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2011 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjel
ölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett in
formációkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio
@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

--------------------------------------------------------------------------
KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.
telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 



fax: (06 1) 266-5972
info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu
___________________________________________________________________
A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordin
átora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium
.


