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===================================================================

======= 

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

===================================================================

======= 

1.1 Kortárs retikül - designpályázat  

 

Designpályázatot hirdet a Muzsikus Rádió Kortárs Retikül című műsora egy olyan retikül me

gtervezésére, amelyben egyesülnek a különböző művészeti ágak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29636 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.2 A lélek kalandjainak prózai krónikásai - pályázat  

 

Irodalmi pályázatot hirdet az Élő Irodalom -

 Élő Könyv Műhely A lélek kalandjainak prózai krónikásai címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29639 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Pályázat képzőművészeknek  

 

Bemutatkozási lehetőségre hirdet pályázatot képzőművészeknek a romániai Pál Aukciósház é

s Galéria. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29641 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.4 Ezt már én is tudom! - pályázat  

 

Környezetvédelmi pályázatot hirdet az Aprólépés csapata Ezt már én is tudom! címmel. (Pály

ázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29646 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.5 Segítsünk, hogy minél többen átérjenek! - kreatív pályázat  

 

Kreatív pályázatot hirdetnek Segítsünk, hogy minél többen átérjenek! címmel. A pályázat célj

a, hogy felhívja a figyelmet az elgázolt sünökre. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29647 

-------------------------------------------------------------------------- 



1.6 IV. Nemzetközi Fotópályázat - Kiskunfélegyháza 2012  

 

Nemzetközi fotópályázatot hirdet a Kiskunfélegyházi Képző-

 és Iparművészek Közhasznú Egyesület a Magyar Fotográfia Napja alkalmából amatőr és prof

i fotósoknak. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29648 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.7 Komárom-Esztergom megyei fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet Komárom-Esztergom megye a fotósok szemével címmel a Komárom-

Esztergom Megyei Múzeumok Igazgatósága és az Esztergom-

Kertvárosi Féja Géza Közösségi Ház. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29649 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.8 Sióagárdi fotópályázat  

 

A Sióagárdi Önkormányzat és a Sióagárd Jövője Alapítvány fotópályázatot hirdet Azért vagy

unk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne címmel. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29650 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.9 Jókai és én - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdet a Jókai Mór Művelődési Központ Jókai és én címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29652 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.10 Magasiskola - alkotótábor és mesterkurzus  

 

Pályázatot hirdetnek fiatal íróknak a 2012 júliusi Magasiskola alkotótáborban és mesterkurzus

on való részvételre. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29653 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.11 Balatoni mese - pályázat  

 

A Barátok Verslista és a Vizuális Pedagógiai Műhely Balatoni mese címmel mesepályázatot h

irdet amatőr íróknak. (SFF) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29654 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.12 Az én édesapám vagy Az én nagypapám - pályázat  



 

A Perspektíva a Jövőért Alapítvány pályázatot hirdet 10 és 14 év közötti fiataloknak Az én éd

esapám vagy Az én nagypapám címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29655 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.13 Szitakötő oktatási pályázat  

 

A Liget Műhely Alapítvány oktatási pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar tannyelvű 

általános iskoláknak a Szitakötő irodalmi és ökológiai gyerekfolyóiratra épülő programban va

ló részvételre. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29656 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.14 Egyik kutya másik eb! - képzőművészeti pályázat  

 

A Csodakutya Alapítvány Egyik kutya másik eb! címmel képzőművészeti pályázatot hirdet H

ajdú-

Bihar megyei általános iskoláknak, művészeti iskoláknak és egyéb oktatási és nevelési intézm

ényeknek. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29657 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.15 Alkotóház Japánban  

 

Az Akiyoshidai Nemzetközi Művészeti Falu alkotóházi ösztöndíjat hirdet fiatal művészeknek.

 (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29659 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.16 Földmérés a 21. században - fotópályázat  

 

A Bácsi Mérnökiroda fotópályázatot hirdet Földmérés a 21. században címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29660 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================

======= 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

===================================================================

=======  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Gazdasági igazgatói állás az Operaházban  

 



Pályázatot hirdet a NEFMI a Magyar Állami Operaház gazdasági igazgatói állásának betöltés

ére. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29645 

--------------------------------------------------------------------------  

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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

===================================================================

======= 

3.1 Művészet és kreatív vállalkozói szellem - nyári egyetem  

 

Nyári egyetemet szervez Művészet és kreatív vállalkozói szellem címmel a berlini Művészeti 

Egyetem. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29637 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Les Recontres-fórum Avignonban  

 

Avignoni találkozó: Európai kulturális fővárosok. 2020 előtt és után címmel rendezi meg a Le

s Recontres avignoni fórumát, amelyen az EKF program jelenéről és jövőjéről lesz szó. (Kultú

rPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29644 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 Street art és kortárs irodalom az Erasmus Szabadegyetemen  

 

Az Erasmus Szabadegyetem következő, májusi előadásán Kónya Viktória, Véri Dániel és Bed

nanics Gábor beszél a munkájáról. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29651 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================

======= 

4. PARTNERKERESÉSEK 



===================================================================

======= 

4.1 Társszervezőt keresnek egy olasz projekthez  

 

Történelmi projektjéhez keres társszervezőt az olasz Rievocare. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29638 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

 

===================================================================

======= 

5. ÖSZTÖNDÍJAK 

===================================================================

======= 

5.1 Képzőművészeti ösztöndíjpályázat  

 

Pályázatot hirdet képzőművészeti ösztöndíj odaítélésére a Katona Kiss Ferenc és neje Túri Júl

ia Képzőművészeti Alapítvány festőművészeknek. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29640 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Kala ösztöndíj - Egyesült Államok  

 

Az egyesült államokbeli Kala Művészeti Intézet alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. (

on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29658 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

 

===================================================================

======= 

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

===================================================================

======= 

6.1 Haja Zsolt sikere Grazban  

 

Haja Zsolt a grazi 18. Ferrucio Tagliavini Nemzetközi Énekversenyen elnyerte a harmadik díj

at és a legjobb tenoristának járó különdíjat. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29635 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás m



egjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásb

ól átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk

. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisz

tracio@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 ko

ordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás M

inisztérium. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


