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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Bemutatjuk az új Kreatív Európa programot

 

2013. december 16-án 10:00 órai kezdettel a KultúrPont Iroda és a MEDIADesk Magyarország közös információs napot tart a 

2014-2020-as időszak új kulturális és audiovizuális támogatási rendszeréről, a Kreatív Európa programról. 
(KultúrPont) 

Az előadás során általános tájékoztatást adunk az új keretprogram célkitűzéseiről, fő elvárásairól illetve 
pályázati lehetőségeiről. Az esemény első felében a Kultúra-alprogramot ismertetjük (várhatóan 10-12 
óráig, helyszíni regisztráció 9:30-), melyet egy rövid szünet után a média-alprogram... » Tovább

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

2.1 Százrózsás hímzőpályázat
Ötödik alkalommal hirdeti meg a Matyó Népművészeti Egyesület a Százrózsás hímzőpályázatot. 
(KultúrPont) 

A Matyó Népművészeti Egyesület 2014-ben ötödik alkalommal hirdeti meg a Százrózsás hímzőpályázatot. 
A pályázatra Mezőkövesd, Tard és Szentistván, valamint a bükkaljai falvak hímzőkultúráját feldolgozó 
lakástextileket és öltözeti darabokat várnak. A kiválasztott alkotásokból 2013 nyarán rendeznek... » Tovább

2.2 Nemzetközi esszéíró pályázat diákoknak
Nemzetközi esszéíró pályázatot hirdetnek főiskolai és egyetemi diákoknak a többnyelvűség szerepéről. 
(UNESCO) 

Az ENSZ Academic Impact programja nemzetközi esszéíró pályázatot hirdet főiskolai és egyetemi 
diákoknak. A pályázatra a többnyelvűség globális világban betöltött szerepéről szóló munkákat várnak. 
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Olyan esszékkel lehet pályázni, amelyek az ENSZ egyik olyan hivatalos nyelvén készültek, ami nem a... » 
Tovább

2.3 Logópályázat
Logópályázatot hirdet a Budapest Show Kórus. 
(Pályázatfigyelő) 

A Budapest Show Kórus nyílt logópályázatot hirdet. A terveket egy- vagy többszínű kivitelben várják. 
Pályázati határidő: 2013. december 8. » Tovább

2.4 Magyar Táncfesztivál - logópályázat

 

A Győri Balett pályázatot hirdet a Magyar Táncfesztivál logójának megtervezésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Győri Balett a Magyar Táncfesztivál logójának megtervezésére. A pályázatra a fesztivál 
szellemiségéhez illeszkedő, emblematikus logókat várnak. Egy pályázó legfeljebb három pályamunkát 
küldhet be. Beküldési határidő: 2013. december 18. » Tovább

2.5 Élő tájnyelvek - pályázat
Az Anyanyelvápolók Szövetsége pályázatot hirdet a magyar nyelvjárásokról szóló dolgozatok készítésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet Élő tájnyelvek. A magyar nyelv táji gazdagsága címmel az Anyanyelvápolók Szövetsége. 
A pályázatra a magyar nyelvjárásokról szóló dolgozatokat várnak. Civil szervezetek és magánszemélyek 
pályázhatnak. A díjátadót 2014 májusában rendezik meg. Beküldési határidő: 2014. április... » Tovább

2.6 Pályázat a zsennyei Bezerédj-kastély felújítására
Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a zsennyei Bezerédj-kastély felújítására. 
(NKA) 

Meghívásos pályázatot hirdet a 2013. december 1. és 2014. június 30. közötti időszakra a zsennyei 
Bezerédj-kastély felújítására a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma. A 
pályázatra a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság kap... » Tovább

2.7 Pályázat határon túli írók alkotói támogatására
Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatot hirdet határon túli magyar írók alkotói támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma a 2013. 
december 1. és 2014. szeptember 30. közötti időszakra határon túli magyar írók, költők, irodalmárok 
szépirodalmi, kritikai alkotó munkájának támogatására. A tíz hónapra szóló alkotói támogatásra a... » 
Tovább

2.8 Pályázat színházi együttműködésekre
Kelet-európai, valamint észak-afrikai színtársulatok és a német nyelvű területek színházai közötti együttműködések támogatására 
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hirdet pályázatot a Robert Bosch Alapítvány. 
(KultúrPont) 

A Robert Bosch Alapítvány és a Nemzetközi Színházi Intézet Német Központja pályázatot hirdet 
nemzetközi csereprogramok támogatására Change of Scene (A jelenet változása) címmel. A pályázat célja a 
kelet-európai, valamint észak-afrikai országok bemutatkozásának támogatása olyan együttműködések,... » 
Tovább

2.9 Alkotóházi ösztöndíj európai médiaművészeknek
Európai médiaművészeknek hirdetnek két hónapos alkotóházi ösztöndíjakat Ausztráliába, Kanadába, Angliába, Németországba, 

Franciaországba és Hollandiába. 
(on-the-move) 

A European Media Art Network (Európai Médiaművészeti Hálózat) és a Goethe Intézet alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet európai médiaművészeknek a 2014/2015-ös évre Ausztráliába, Kanadába, Angliába, 
Németországba, Franciaországba és Hollandiába. Az ösztöndíjak két hónapra szólnak. A programot az 
Európai... » Tovább

2.10 NordArt művészeti pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a 2014 júniusában megnyíló NordArt nemzetközi vizuális művészeti kiállításon való részvételre művészeknek. 
(on-the-move) 

A Kunstwerk Carlshütte non-profit kulturális kezdeményezés pályázatot hirdet a NordArt nemzetközi 
vizuális művészeti kiállításon való részvételre. A tárlatot 2014. június 14. és október 12. között rendezik 
meg. A németországi kiállításon 250 művész mutathatja be a munkáit. Pályázati határidő:... » Tovább

2.11 PMSZ logópályázat
A Magyar Projektmenedzsment Szövetség logópályázatot hirdet. 
(KultúrPont) 

Logópályázatot hirdet a Magyar Projektmenedzsment Szövetség magánszemélyeknek, magánszemélyek 
csoportjainak, társadalmi szervezeteknek, alapítványoknak és vállalkozásoknak. A pályázaton stílusos, 
egyedi, fiatalos és professzionális logók terveivel lehet részt venni. A következő elemeket tartalmazó... » 
Tovább

2.12 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség pályázatot hirdet a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen való részvételre a 
Magyar Innovációs Szövetség. A pályázaton 1993. október 1. és 2000. augusztus 31. között született, 
felsőoktatási tanulmányait még meg nem kezdett fiatalok vehetnek részt egyénileg vagy kétfős... » Tovább

2.13 Globális művészet és technológiai kihívás - pályázat
A művészettel és a technológiával összefüggésben álló internetes ötleteket várnak a Globális művészet és technológiai kihívás 

ösztöndíjpályázatra. 
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(on-the-move) 

Next things 2014 – Personal (A következő dolgok 2014 – Személyes) címmel hirdeti meg következő Global 
art & technology challenge (Globális művészet és technológiai kihívás) ösztöndíjpályázatát a 
spanyolországi Telefónica R&D és a LABoral. A pályázat célja, hogy összehozza a művészetet... » Tovább

2.14 Szigethalom télen - fekete-fehér fotókon
Fotópályázatot hirdet a Hegedüs Géza Városi Könyvtár Szigethalom télen - fekete-fehér fotókon címmel. 
(KultúrPont) 

A szigethalmi Hegedüs Géza Városi Könyvtár fotópályázatot hirdet Robert Capa születésének 100. 
évfordulója alkalmából Szigethalom télen - fekete-fehér fotókon címmel. A pályázatra minden alkotó három
képet küldhet be. A kiválasztott alkotásokból 2014 februárjában kiállítás nyílik. Beküldési... » Tovább

2.15 XVII. Aquincumi Költőverseny

 

Az Aquincumi Múzeum és a Pannon Művészet Alapítvány pályázatot hirdet a 2014 áprilisában megrendezendő XVII. Aquincumi 

Költőversenyen való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Aquincumi Múzeum és a Pannon Művészet Alapítvány a 2014 áprilisában 17. 
alkalommal megrendezendő Aquincumi Költőversenyen való részvételre. A verseny döntőjét 2014. április 
12-én rendezik meg az Aquincumi Múzeumban. A versenyre klasszikus formában írt epigrammákat... » 
Tovább

2.16 SozialMarie pályázat
Az Unruhe Magánalapítvány pályázatot hirdet a változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló 

projektek díjazására SozialMarie címmel. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Unruhe Magánalapítvány a 2014-es SozialMarie díj odaítélésére. A pályázat keretében a
változó társadalmi-politikai körülményekre innovatív megoldásokkal reagáló projekteket támogatják. A 
pályázaton a magánszférából, a civil szektorból és a közigazgatásból származó projektekkel... » Tovább

2.17 Alkotópályázat Babits születésének évfordulójára
Alkotópályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Múzeum és a Babits Mihály Művelődési Ház középiskolásoknak. 
(KultúrPont) 

A Magyar Nemzeti Múzeum és a szekszárdi Babits Mihály Művelődési Ház alkotópályázatot hirdet Babits 
Mihály születésének 130. évfordulója alkalmából középiskolásoknak. A pályázatra 14 és 18 év közötti 
középiskolások alkotásait várják bármilyen művészeti ágban. Az ünnepélyes díjátadót 2014. május... » 
Tovább

2.18 Múzsák a lövészárokban - irodalmi pályázat
Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Honvédelmi Minisztérium Múzsák a lövészárokban címmel. 
(KultúrPont) 
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A Honvédelmi Minisztérium irodalmi alkotópályázatot hirdet Múzsák a lövészárokban címmel. A pályázatra
az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából személyes hangvételben megírt alkotásokat 
várnak. A következő műfajokban lehet pályázni: egyfelvonásos színmű, fiktív naplórészlet,... » Tovább

2.19 Minikrimi-pályázat
A MediaCity Magyarország minikrimi-pályázatot hirdet. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a MediaCity Magyarország Kft. minikrimik írására. A pályázatra izgalmas, fordulatokban 
gazdag, frappáns krimiket várnak legfeljebb ötezer karakter terjedelemben. A legjobbnak ítélt alkotások az 
Interpress Magazin Pilvax rovatában jelennek meg. A műveket folyamatosan várják. » Tovább

2.20 SuperSong zenei pályázat
A Sony zenei pályázatot hirdet SuperSong címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Zenei pályázatot hirdet a Sony Corporation SuperSong címmel. A pályázaton feltörekvő zenészek, valamint 
zene- és futballrajongók vehetnek részt. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek szerepelhetnének a 
2014-es FIFA World Cup hivatalos albumán. Beküldési határidő: 2014. január 6. » Tovább

2.21 Mobilkarácsony - fotópályázat
A Manzárd Café mobilfotó pályázatot hirdet a karácsony témájában. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Manzárd Café karácsonyi témájú, mobillal készült fotók beküldésére Mobilkarácsony 
címmel. Minden pályázó több fotóval is pályázhat. A beküldött fotókat közönségszavazásra is bocsátják. 
Beküldési határidő: 2013. december 16. » Tovább

2.22 Jodorowsky-maraton alkotópályázat

 

A Magyarhangya mozgalom pályázatot hirdet a Jodorowsky-maraton alkalmából képzőművészeti alkotások készítésére. 
(pályázatok.org) 

Alkotópályázatot hirdet a Magyarhangya mozgalom a Jodorowsky-maraton alkalmából. A pályázatra olyan 
képzőművészeti alkotásokat várnak, amelyek Alejandro Jodorowsky gondolatiságát, szimbólumrendszerét 
idézik, bontják ki, gondolják újra. Rajzokkal, festményekkel, kollázsokkal, szobrokkal, videókkal,... » 
Tovább

2.23 Infografikai pályázat

 Az Állami Számvevőszék meghívásos pályázatot hirdet az intézményt bemutató elektronikus anyag megtervezésére. 
(pályázatok.org) 

Meghívásos infografikai pályázatot hirdet az Állami Számvevőszék (ÁSZ). A pályázatra a Számvevőszék 
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tevékenységét modern eszközökkel, innovatív módon bemutató, az ÁSZ klasszikus értékrendjét figyelembe
vevő elektronikus anyagokat várnak. A következő szakokon hallgatói jogviszonnyal rendelkezők... » 
Tovább

2.24 Alkotóházi ösztöndíj Londonba

 

A londoni TrAIN kutatóközpont és a Gasworks alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(pályázatok.org) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Londonba (Egyesült Királyság) a TrAIN kutatóközpont és a Gasworks. Az 
ösztöndíjra az Egyesült Királyság területén kívül élő és dolgozó művészek pályázhatnak. Az ösztöndíj 
2014. április 14. és július 3. között nyújt lakhatási lehetőséget, elméleti és gyakorlati kutatási... » Tovább

2.25 III. Aranymosás mese- és regénypályázat

 

A Könyvmolyképző Kiadó Kft. harmadik alkalommal hirdeti meg az Aranymosás mese- és regénypályázatát. 
(Pályázatfigyelő) 

Harmadik alkalommal hirdeti meg a Könyvmolyképző Kiadó Kft. az Aranymosás mese- és 
regénypályázatát. A pályázatra a Könyvmolyképző sorozataiba beilleszthető regényeket (Vörös Pöttyös 
sorozat; Arany Pöttyös sorozat; Sötét Örvény (Hard Selection); Fekete Macska Regénytár), valamint 
gyerekeknek szóló... » Tovább

2.26 Logópályázat
A Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia családos közössége logópályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Logótervező pályázatot hirdet a Budai Ciszterci Szent Imre Plébánia családos közössége (szip-vas9). A 
pályázatra színesben és fekete-fehérben is felismerhető, nagy és kis méretben is használható, jellegzetes és 
mottóval variálható logókat várnak. Az eredményeket 2014. január 15-én teszik... » Tovább

2.27 Pflasterspektakel - utcaművészeti fesztivál 
Művészek jelentkezését várják a 28. alkalommal megrendezendő Pflasterspektakel utcaművészeti fesztiválon való részvételre. 
(on-the-move) 

28. alkalommal rendezik meg a Pflasterspektakel utcaművészeti fesztivált Linzben (Ausztria). A 2014. július
17. és 19. között megrendezendő fesztiválra művészek és társulatok jelentkezését várják. A rendezvényen 
körülbelül száz művész vehet részt. Jelentkezési határidő: 2014. január 27. » Tovább

2.28 10. Nemzetközi Fotókiállítás - pályázat
A Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola pályázatot hirdet a 10. Nemzetközi Fotókiállításon való részvételre. 
(Fotósélet) 

Pályázatot hirdet a Budapesti Kézművesipari Szakképző Iskola a 2014. február 21. és 27. között tizedik 
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alkalommal megrendezendő Nemzetközi Fotókiállításon való részvételre. A kiállításra 16 éven aluli; 16 és 
22 év közötti; valamint 22 év feletti kategóriákban lehet pályázni. A kiállításnak a Duna... » Tovább

2.29 Európa a polgárokért: pályázat strukturális támogatásra
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Európa a polgárokért program keretében strukturális támogatás odaítélésére az európai 

politikák kutatóintézeteinek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Európa a polgárokért program keretében strukturális támogatás 
odaítélésére az európai politikák kutatóintézeteinek és az európai szintű civil társadalmi szervezeteknek. A 
pályázat a szervezetek négyéves keretpartnerségére nyújt támogatást a 2014 és 2017... » Tovább

2.30 Fiatal Európai Operaénekesek Versenye

 

2014-ben is megrendezik Olaszországban a Fiatal Európai Operaénekesek Versenyét. 
(KultúrPont) 

Az olaszországi Associazione Lirica e Concertistica Italiana (Olasz Opera és Koncert Szövetség, As.Li.Co.) 
2014-ben is megrendezi a Fiatal Európai Operaénekesek Versenyét, amelyre már várják a jelentkezéseket. A
versenyre két kategóriában lehet nevezni: a 2014/2015-ös évad hagyományos operáinak... » 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 La Rencontre de Bruxelles - konferencia

 

Konferenciát rendeznek La Rencontre de Bruxelles címmel 2014 februárjában Brüsszelben. 
(KultúrPont) 

A Les Rencontres - Európai Városok és Régiók Kulturális Szövetsége 2014. február 5. és 7. között La 
Rencontre de Bruxelles címmel konferenciát szervez a szövetség fennállásának 20. évfordulója alkalmából. 
A brüsszeli (Belgium) konferencia célja, hogy a résztvevők kidolgozzák a szövetség következő... » Tovább

3.2 Kultúra és kreativitás - konferencia

 
Konferenciát szervez a Régiók Bizottsága Kultúra és kreativitás címmel Brüsszelben. 
(KultúrPont) 
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2014. január 29-én és 30-án konferenciát szervez a Régiók Bizottsága Brüsszelben (Belgium) Culture and 
Creativity: Europe’s regions and cities making a difference (Kultúra és kreativitás: Európa régiói és városai 
változtatnak). A rendezvényre politikai döntéshozókat, szakértőket, kreatív... » 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

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

http://www.kulturpont.hu/
mailto:info@kulturpont.hu
mailto:hirlevel@kulturpont.hu
mailto:regisztracio@kulturpont.hu.
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33479

