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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A KultúrPont Iroda is részt vesz az Európa-napon
2013 májusában a KultúrPont Iroda is kint lesz az Erzsébet téren az Európa-napon, az európai béke és egység ünnepén. 
(KultúrPont) 

2013. május 11-én az Erzsébet tér ad otthont a 2013. május 9-i Európa-nap budapesti ünnepségének. Az európai béke és egység ünnepén 
ingyenes kulturális és gyermekprogramokkal várják az érdeklődőket. A rendezvényen részt vesz a KultúrPont Iroda is. Az Európa-nap 
magyarországi ünnepségeit... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 Étel/Ital - vers- és prózapályázat
Irodalmi pályázatot hirdet Étel/Ital címmel a Vizuális Pedagógiai Műhely. 
(KultúrPont) 
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A Vizuális Pedagógiai Műhely irodalmi pályázatot hirdet Étel/Ital címmel. A pályázatra magyar nyelven író amatőr alkotók verseit és prózáit 
várják. Pályázati határidő: 2013. május 31. » Tovább

2.2 Pályázat a Creative Art Díjra

 

Pályázatot hirdet zongoristáknak Vukán György és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszéke a Creative Art Díj odaítélésére. 
(Fidelio) 

Vukán György és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Jazz Tanszéke pályázatot hirdet zongoristáknak a 2013-as Creative Art Díj 
odaítélésére. A díjra 14 és 30 év közötti magyar zongoristák pályázhatnak. A kétfordulós versenyt 2013. szeptember 22-én rendezik meg 
Budapesten. Nevezési határidő:... » Tovább

2.3 Latinovits Zoltán Országos Vers- és Prózamondó Találkozó - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a 2013-as Latinovits Zoltán Országos Vers- és Prózamondó Találkozón való részvételre. 
(Pályázatmenedzser) 

A Balatonszemesi Önkormányzat Képviselőtestülete, a “Latinovits Emlékmű Alapítványa”, a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési 
Ház és a Magyar Versmondók Egyesülete pályázatot hirdet a Latinovits Zoltán Országos Vers- és Prózamondó Találkozón való részvételre. A 
2013. június 7. és... » Tovább

2.4 Ha hercegnő lennék - rajzpályázat
Országos rajzpályázatot hirdet a Disney Csatorna Ha hercegnő lennék címmel. 
(KultúrPont) 

A Disney Csatorna országos rajzpályázatot hirdet óvodásoknak Ha hercegnő lennék címmel. A pályázatra olyan rajzokat várnak, amelyeken a 
gyerekek megmutatják, mit tennének, ha egy csapásra hercegnő válna belőlük. Beküldési határidő: 2013. május 15. 

2.5 Pro Typographia - pályázat

 

A Nyomda- és Papíripari Szövetség idén is meghirdeti a Pro Typographia pályázatot magyarországi nyomdáknak és kézműves könyvkötészeteknek.

(Pályázatfigyelő) 

2013-ban is meghirdeti a Pro Typographia pályázatot a Nyomda- és Papíripari Szövetség. A pályázatra magyarországi nyomdák és kézműves 
könyvkötészetek nevezését várják 2012. január 1. és 2013. március 31. között gyártott termékekkel. A következő kategóriákban lehet pályázni: 
- Kartonált könyv... » Tovább

2.6 Értéket teremtek - vállalkozom
Fotópályázatot hirdet Értéket teremtek – vállalkozom IV. címmel a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. 
(Pályázatfigyelő) 

A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara fotópályázatot hirdet Értéket teremtek – vállalkozom IV. címmel. A pályázatra 18 éven 
felüli alkotók olyan munkáit várják, amelyek az országban tevékenykedő kereskedők, ipari vállalkozások, szolgáltatók, kézművesek 
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tevékenységét, termékeit... » Tovább

2.7 Muzsikál az Erdő - képzőművészeti pályázat

 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet fafaragóknak és faszobrászoknak a Muzsikál az Erdő - Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat emlékfájának

megalkotására. 
(Pályázatfigyelő) 

Képzőművészeti pályázatot hirdet fafaragóknak és faszobrászoknak a Muzsikál az Erdő Alapítvány a 2013-as Muzsikál az Erdő - Mátrai 
Művészeti Napok rendezvénysorozat emlékfájának faragására. A pályázaton minden olyan magyarországi és határon túli magyar alkotó részt 
vehet, aki hisz a fenntarthatóság... » Tovább

2.8 Genius Loci II. - művészeti pályázat
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Genius loci II. - Kortárs művészek telepe címmel megrendezendő kiállításon való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013 nyarán Genius loci II. - Kortárs művészek telepe címmel 
megrendezendő kiállításon való részvételre. A pályázaton alkotóművészek vehetnek részt egyénileg vagy csoportban a művészteleppel 
kapcsolatos... » Tovább

2.9 III. Bujtor István Filmfesztivál - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a III. Bujtor István Filmfesztiválon való részvételre független, amatőr filmes alkotóknak és alkotóközösségeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Balatonszemes Önkormányzata és Latinovits Zoltán Alapítványa, valamint a Magyar Versmondók 
Egyesülete pályázatot hirdet független, amatőr filmes alkotóknak és alkotóközösségeknek a III. Bujtor István Filmfesztiválon való részvételre. 
A fesztivált 2013. augusztus... » Tovább

2.10 Magyar mondák - rajzpályázat

 

Országos rajzpályázatot hirdetnek Magyar mondák címmel általános iskolás diákoknak. 
(KultúrPont) 

A téglási II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény országos rajzpályázatot hirdet Magyar mondák címmel 
általános iskolás diákoknak. A pályázatra a következő mondákhoz készített illusztrációkat várnak: A csodaszarvas; A vérszerződés; Csörsz 
árka; Emese álma; Botond;... » Tovább

2.11 Országos tehetségkutató kisfilm verseny
Országos tehetségkutató kisfilm versenyt hirdet az Életrevaló Karitatív Egyesület a 2012-13. tanévben megrendezendő művészeti versenyek támogatása program keretében.

(KultúrPont) 

Az Életrevaló Karitatív Egyesület országos tehetségkutató kisfilm versenyt hirdet a 2012-13. tanévben megrendezendő művészeti versenyek 
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támogatása program keretében. A versenyre 20 éven aluli, közoktatási intézményben tanuló fiatalok, műhelyek és alkotócsoportok pályázhatnak
legfeljebb tízperces... » Tovább

2.12 Zemplén Bakancslistájának Fotópályázata 

 

Az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú Egyesület fotópályázatot hirdet Zemplén Bakancslistájának Fotópályázata címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet a Zempléni Tájvédelmi Körzet megalakulásának 30 éves évfordulója alkalmából az Abaúj-Zemplén Értékeiért Közhasznú
Egyesület Zemplén Bakancslistájának Fotópályázata címmel. A pályázatra elsősorban színes képeket várnak. A pályázat célja egy képes 
gyűjtemény összeállítása, amely... » Tovább

2.13 Fekete-fehér - filmpályázat

 

Az Országút Társulat amatőr filmpályázatot hirdet Fekete-fehér címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Amatőr filmpályázatot hirdet Fekete-fehér címmel az Országút Társulat. A pályázatra legfeljebb 45 perces, magyar nyelven született 
alkotásokat várnak. A következő novellákat ajánlják megfilmesítésre: Jókai Mór: A kalmár és családja; Petelei István: A nagyapó; Kosztolányi 
Dezső: Prassz Kázmér hosszú... » Tovább

2.14 I. VÍZió Dalverseny - dalszerző- és videókészítő pályázat 

 

Az öt állami víziközmű-szolgáltató dalszerző- és videókészítő pályázatot hirdet diákoknak I. VÍZió Dalverseny címmel. 
(KultúrPont) 

Dalszerző- és videókészítő pályázatot hirdet I. VÍZió Dalverseny címmel az öt állami víziközmű-szolgáltató (DMRV Zrt., DRV Zrt., ÉDV Zrt., 
ÉRV Zrt., TRV Zrt.). A pályázatra felső tagozatos általános iskolás és középiskolás csoportok alkotásait várják a következő témákban: tudatos 
vízfogyasztás a... » Tovább

2.15 Pályázat szerzői jogi konferencián és továbbképzésen való részvételre
A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület pályázatot hirdet egy szerzői jogi konferencián és továbbképzésen való részvételre Egy új remény vagy A kétség lazaca címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet az Egy új remény vagy A kétség lazaca címmel megrendezendő szerzői jogi konferencián és továbbképzésen való részvételre 
a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület. A pályázaton egyetemisták és PhD képzésben résztvevők vehetnek részt. Pályázati 
határidő: 2013. május 14. » Tovább

2.16 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 Az S-AIR alkotóházi ösztöndíjat hirdet Japánba a Frontier program keretében. 
(on-the-move) 
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Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az S-AIR a Frontier (Határ) program keretében Sapporóba (Japán). A 60 napos ösztöndíj 2013 júniusától 
augusztusáig tart. Az ösztöndíjra vizuális és képzőművészek pályázhatnak. Jelentkezési határidő: 2013. május 13. 

2.17 Az NKA pályázata: Pentatónia - Kortárs Divat Kiállítás

 

Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma a Magyar–Olasz Kulturális Évad keretében a Pentatónia – Kortárs Divat Kiállításra és Divatbemutatóra.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a Magyar–Olasz Kulturális Évad keretében a 
Milánói Divathét alkalmából rendezendő Pentatónia – Kortárs Divat Kiállításra és Divatbemutatóra. A pályázatra meghívást kap a Magyar 
Képző- és Iparművészek... » Tovább

2.18 Pályázat a Minősített Könyvtár címre
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2013-as Minősített Könyvtár cím odaítélésére. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet könyvtáraknak és könyvtári tevékenységet folytató szervezeteknek az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2013-as Minősített
Könyvtár Díj odaítélésére. A címet olyan intézményeknek ítélik meg, amelyek kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a minőségfejlesztés és a 
minőségirányítás... » Tovább

2.19 Zöld Balaton fotópályázat

 

A gyenesdiási önkormányzat fotópályázatot hirdet Zöld Balaton címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Zöld Balaton címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják az 
alkotásokat: dokumentum; művészi. Ajánlott témakörök: Kincsünk, a víz; Közlekedj okosan!; Szelíd és brutális energiák a háztartásokban; A 
csomagolt jövő; Környezetbarát... » Tovább

2.20 Fény - irodalmi pályázat

 

A III. Partitúra Kurzus irodalmi pályázatot hirdet fiataloknak Fény címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Irodalmi pályázatot hirdet a III. Partitúra Kurzus Fény címmel. A pályázatra 13 és 25 év közötti alkotók írásait várják. Olyan írásokkal lehet 
pályázni, amelyeket a kurzuszáró nyílt előadáson bemutathatnak. Beküldési határidő: 2013. július 20. » Tovább

2.21 Telefonos alkalmazások múzeumoknak - pályázat

 Az iMuseum pályázatot hirdet olyan múzeumoknak, amelyek részt vennének új telefonos alkalmazások fejlesztésében. 
(pályázatok.org) 
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Pályázatot hirdet az iMuseum olyan múzeumoknak, amelyek részt vennének új Apple iPhone és Android telefonos alkalmazások 
fejlesztésében. A program célja egy olyan szolgáltatás fejlesztése, amelynek segítségével a felhasználók azonnal értesülnek a múzeumok 
honlapjának, híreinek frissítéséről. A... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

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

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Comenius iskolai együttműködések - tájékoztató nap 
Tájékoztató napokat tart a Tempus Közalapítvány a Comenius iskolai együttműködések projektek beszámolóiról 2013 májusában Budapesten.

(KultúrPont) 

A Tempus Közalapítvány tájékoztató napokat rendez Budapesten 2013. május 27-én és 28-án a Comenius iskolai együttműködések projektek 
beszámolóiról. A rendezvények résztvevői a 2012-ben nyertes Comenius iskolai együttműködések projektek beszámolóival kapcsolatos 
tudnivalókkal, gyakorlatokkal,... » Tovább

3.2 Gyermekversmondó tábor 

 

A Magyar Versmondók Egyesülete 2013 nyarán versmondó tábort szervez gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

2013. július 13. és 20. között gyermekversmondó tábort szervez a Magyar Versmondók Egyesülete 10 és 14 év közötti gyerekeknek. A 
tehetséggondozó táborban művészek és pedagógusok segítségével sajátíthatják el a résztvevők a vers- és prózamondás szakmai ismereteit. A 
tábornak a Neszmélyi Hajóskanzen... » Tovább

3.3 Színház- és versművészeti táborok
A Magyar Versmondók Egyesülete 2013 nyarán színház- és versművészeti táborokat szervez fiataloknak. 
(KultúrPont) 

2013. július 13. és 20. között színház- és versművészeti táborokat szervez a Magyar Versmondók Egyesülete fiataloknak. Az egyesület a 
versművészeti szemináriumra, valamint a színész és előadóművész műhelyre várja a jelentkezéseket. A táboroknak a Neszmélyi Hajóskanzen 
ad otthont. Jelentkezési... » Tovább

3.4 Budapest Konferencia - A múlt jövője 

 A Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata 2013 májusában konferenciát rendez Budapest Konferencia - A múlt jövője címmel.

(KultúrPont) 

2013. május 13-án konferenciát rendez a Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata Budapest Konferencia - A múlt jövője 
címmel. A konferencia előadásai a múlt, a jelen és a jövő kérdései mellett a fővárost építő társadalmi-szociális kérdésekre, valamint arra az 
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épített örökségre is kitérnek,... » Tovább

3.5 Metodikai napok Nagykikindán
2013 májusában tudományos konferenciát rendeznek Metodikai napok címmel Szerbiában. 
(KultúrPont) 

A nagykikindai Preschool Teachers’ Training College (Óvodapedagógus Képző Főiskola) Metodikai napok címmel tudományos konferenciát 
rendez 2013. május 25-én. A szerbiai konferencia témája: az óvodapedagógusok kompetenciái a tudásalapú társadalomban. 

3.6 Tehetséggondozás Kodály szellemében - továbbképzés

 

2013 nyarán pedagógus-továbbképzést indít Tehetséggondozás Kodály szellemében címmel a Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület.

(KultúrPont) 

A Psalmus Humanus Művészetpedagógiai Egyesület pedagógus-továbbképzést indít Tehetséggondozás Kodály szellemében címmel 2013. 
július 1-jén. A 30 órás képzésre óvodapedagógusok, ének-zene tanárok, kórusvezetők, tanítók, tanárok és gyógypedagógusok jelentkezését 
várják. A képzés résztvevői... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Román projekthez társszervezőt keresnek
A romániai Pro Ipsi 2012 szervezet társszervezőt keres kulturális csereprogramjához. 
(Member Search Call) 

Társszervezőt keres kulturális csereprogramjához a romániai Pro Ipsi 2012 szervezet. A Craftsmanship is cool and it’s for all (A szaktudás jó, és
mindenki számára való) című projekt célja, hogy fiatalok részvételével népszerűsítse a kulturális örökségmegőrzést. 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Campus Hungary ösztöndíjpályázatok
A Balassi Intézet ismét meghirdeti hallgatóknak a Campus Hungary ösztöndíjpályázatokat. 
(Pályázatmenedzser) 

Ismét meghirdeti hallgatóknak a Campus Hungary ösztöndíjpályázatokat a Balassi Intézet. Az ösztöndíjakat a 2013. augusztus 15. és 2014. 
augusztus 31. között lehet igénybe venni. A következő ösztöndíjakra lehet pályázni: - rövid tanulmányút: legalább egy napra, de legfeljebb négy
hét; -... » Tovább

5.2 Campus Hungary ösztöndíjak oktatóknak és adminisztratív dolgozóknak
A Balassi Intézet és a Tempus Közalapítvány meghirdeti oktatóknak és adminisztratív dolgozóknak szóló Campus Hungary ösztöndíjpályázatait.

(Pályázatmenedzser) 

Ismét meghirdeti oktatóknak és adminisztratív dolgozóknak szóló ösztöndíjpályázatait a Campus Hungary program keretében a Balassi Intézet 
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és a Tempus Közalapítvány. Az ösztöndíjakat a 2013. augusztus 15. és 2014. augusztus 31. között lehet igénybe venni. A pályázat keretében 
rövid tanulmányútra és... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

6.1 Magyar projekté a SocialMarie első díja

 

2013. május 1-jén átadták a SozialMarie szociális innovációért járó díjakat Bécsben. A fődíjat és hat ezer eurós díjat is magyar projektnek ítéltek.

(KultúrPont) 

Kilencedik alkalommal adták át 2013. május 1-jén a SozialMarie szociális innovációért járó díjakat Bécsben (Ausztria). A 15 ezer eurós fődíjat 
idén a berettyóújfalui Igazgyöngy Alapítvány Biobrikettel az energiaszegénység ellen című projektje kapta. A 12 ezer eurós díjból hatot is 
magyar projekt... » Tovább

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Határokon Átnyúló Irodalom - kutatási eredmények
Az irodalmi cserékről, a fordításról és a könyvkiadásról végzett felmérést a Literature Across Frontiers hálózat. A felmérés eredménye már olvasható.

(KultúrPont) 

Már olvasható a Literature Across Frontiers (Határokon Átnyúló Irodalom) hálózat és a Budapest Obszervatórium által az irodalmi cserékről, a 
fordításról és a könyvkiadásról végzett felmérés eredménye. Az online felmérésben a meghívott 25 szervezetből 22, Magyarországról a Petőfi 
Irodalmi Múzeum... » Tovább

7.2 Kampány az emberi jogok népszerűsítésére
Kampányt indít az Európa Tanács az emberi jogok népszerűsítésére Az emberi jogok ápolása címmel. 
(on-the-move) 

Az Európa Tanács andorrai elnöksége kampányt indít az Emberi Jogi Egyezmény által támogatott értékek népszerűsítésére Nurturing human 
rights (Az emberi jogok ápolása) címmel. A kampány célja, hogy felhívja a figyelmet egymás jogainak tiszteletben tartására, az európai 
harmonikus együttélés értékére. » Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat

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.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 
fax: (06 1) 266-5972
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