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

1.1 Women in Media Award

 

Az Axel Springer Csoport pályázatot hirdet a média és a technika világa iránt érdeklődő nőknek a Women in Media Award 2014 díj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Axel Springer Csoport a 2014-es Women in Media Award (Nők a Médiában Díj) 
odaítélésére. Az elismerésre a média és a technika világa iránt érdeklődő nők pályázhatnak az újságírás, a 
média vagy a technika jövőjére vonatkozó elképzeléseikkel. A pályázatra rövid videókat vagy... » Tovább

1.2 VIII. Zománcművészeti Biennálé - pályázat
Az Egri Kulturális és Művészeti Központ pályázatot hirdet Hol jársz te itt, ahol a madár se jár? címmel a VIII. Zománcművészeti 

Biennálén való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Egri Kulturális és Művészeti Központ zománcművészeti alkotások készítésére VIII. 
Zománcművészeti Biennálé - Hol jársz te itt, ahol a madár se jár? címmel. A pályázatra képeket, zománccal 
díszített plasztikákat, dísztárgyakat, ékszereket és kollekciókat, valamint komplex,... » Tovább

1.3 Szó-kincs 2014 - irodalmi pályázat

 

Az Aposztróf Kiadó vers- és novellapályázatot hirdet Szó-kincs 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet az Aposztróf Kiadó Szó-kincs 2014 címmel. A pályázatra verseket és novellákat 
várnak. Minden alkotó legfeljebb három verssel vagy két novellával pályázhat. A kiválasztott műveket 
könyv formájában jelentetik meg. Beküldési határidő: 2014. március 10. » Tovább
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1.4 Deákpoézis 2014 - pályázat

 

A Teleki Tehetséggondozó Kollégium és a Műút folyóirat Deákpoézis 2014 címmel versíró pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet a miskolci Teleki Tehetséggondozó Kollégium és a Műút folyóirat Deákpoézis 
2014 címmel. A pályázatra középiskolás diákok verseit és rövid bemutatkozását várják. Az ünnepélyes 
eredményhirdetést 2014. április 11-én rendezik meg a Költészet Napján. Beküldési határidő:... » Tovább

1.5 Savaria Filmszemle és Workshop - pályázat
A Szombathelyi Médiaközpont pályázatot hirdet a 2014. márciusi Savaria Filmszemlén és Workshopon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szombathelyi Médiaközpont független filmeseknek és alkotócsoportoknak a 2014. 
március 7-én és 8-án megrendezendő Savaria Filmszemlén és Workshopon való részvételre. A pályázatra 
kisjátékfilm, dokumentumfilm és filmetűd kategóriában várják az alkotásokat. Csak 2013. január 1.... » 
Tovább

1.6 Logó- és arculattervező pályázat
A Dilaco Lighting Kft. logó- és arculattervező pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Logó- és arculattervező pályázatot hirdet a Dilaco Lighting Kft. amatőr és profi alkotóknak. A pályázatra 
minden résztvevőtől legfeljebb öt pályamunkát várnak. Beküldési határidő: 2014. február 15. » Tovább

1.7 Szónoki beszédíró pályázat

 

Az Egri Kulturális és Művészeti Központ szónoki beszédíró pályázatot hirdet az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra 

emlékezve. 
(Pályázatfigyelő) 

Szónoki beszédíró pályázatot hirdet az Egri Kulturális és Művészeti Központ az 1848-49-es forradalomra és
szabadságharcra emlékezve. Olyan, legfeljebb kétoldalas írásokat várnak, amelyek e történelmi esemény 
fontosságát, jelentőségét és aktualitását tükrözik. A legjobb pályamű 2014. március 15-én,... » Tovább

1.8 Pályázat reklámfilm készítésére

 

A Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület pályázatot hirdet civil szervezeteknek kedvezményes reklámfilm készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Kurfli Közhasznú Kulturális Egyesület kedvezményes reklámfilm készítésére. A 
pályázat keretében tíz civil szervezet reklámfilmjét készítik el kedvezményes áron. Pályázati határidő: 
2014. január 31. » Tovább
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1.9 Vas-film 10 - pályázat
A táplánszentkereszti Jókai Mór Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház pályázatot hirdet a Vas-film 10 Vas megyei Függetlenfilm 

Fesztiválon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a táplánszentkereszti Jókai Mór Művelődési Ház, Könyvtár és Teleház a Vas-film 10 Vas 
megyei Függetlenfilm Fesztiválon való részvételre. A seregszemlét 2014. április 12-én és 13-án rendezik 
meg Táplánszentkereszten. A fesztiválra 2012 óta készült, legfeljebb 60 perces alkotásokkal... » Tovább

1.10 37. Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázat
14 és 18 év közötti középiskolás diákoknak hirdetik meg 37. alkalommal a Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Sárvár város Önkormányzata, a sárvári Tinódi Sebestyén Gimnázium és Idegenforgalmi, Vendéglátóipari 
Szakközépiskola, az Írók Szakszervezete és az Írók Alapítványa 37. alkalommal hirdeti meg a 
Kárpát-medencei középiskolás irodalmi pályázatot. A pályázatra 14 és 18 év közötti középiskolás diákok... »
Tovább

1.11 CEEPUS hallgatói és oktatói mobilitások

 

Pályázatot hirdet a CEEPUS hallgatói és oktatási mobilitási programokra felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktoranduszainak 

és főállású oktatóinak a Központi CEEPUS Iroda. 
(Tempus) 

A Központi CEEPUS Iroda pályázatot hirdet felsőoktatási intézmények hallgatóinak, doktoranduszainak és 
főállású oktatóinak a CEEPUS hallgatói és oktatási mobilitási programokra. A Central European Exchange 
Program for University Studies (Közép-Európai Csereprogram Egyetemi Tanulmányokra, CEEPUS)... » 
Tovább

1.12 Indonéz ösztöndíjprogramok
Indonéz művészet és kultúra, valamint Darmasiswa ösztöndíjprogram címmel hirdetnek ösztöndíjakat a 2014/2015-ös tanévre 

Indonéziába. 
(KultúrPont) 

Az indonéz Külügyminisztérium ösztöndíjakat hirdet a 2014/2015-ös tanévre Indonéziába. Az Indonéz 
művészet és kultúra című ösztöndíj a 2014. március 10. és június 22. közötti időszakra szól. Az 
ösztöndíjasok a program keretében kiválaszthatják azt a két művészeti központot, amelynek munkájába... » 
Tovább

1.13 Művészeti menedzsment kurzus Németországban
Második alkalommal rendezik meg 2014 nyarán a Duna művészeti menedzsment kurzust Németországban. 
(KultúrPont) 

2014. július 6. és 20. között második alkalommal rendeznek kurzust Ulm Danube School for Arts 
Management (Ulmi Duna Művészeti Menedzsment Iskola) címmel a németországi Ulmban. A kurzusra a 
Duna-menti országok fiatal művészeti menedzsereit várják. Jelentkezési határidő: 2014. február 28. » 
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Tovább

1.14 Jameson Cinefest Miskolcon
Pályázatot hirdetnek a 2014-es Jameson Cinefest szervezői a seregszemlén való részvételre. 
(KultúrPont) 

A 2014. szeptember 12. és 21. között megrendezendő Jameson CineFest 11. Miskolci Nemzetközi 
Filmfesztivál szervezői pályázatot hirdetnek a seregszemlén való részvételre. A következő kategóriákban 
lehet pályázni: nagyjátékfilm; kisjátékfilm; dokumentumfilm; animációs film. A fesztiválra 2012-ben... » 
Tovább

1.15 Farsangi rögtönzések improvizációs fesztivál
2014-ben is improvizációs fesztivált rendeznek Farsangi rögtönzések - XI. Improvizációs Fesztivál in memoriam Lengyel Pál címmel. 
(KultúrPont) 

2014. február 1-jén ismét megrendezi a vasvári Nagy Gáspár Kulturális Központ, a Vasvári Játékszín és a 
Magyar Szín-Játékos Szövetség a Farsangi rögtönzések - XI. Improvizációs Fesztivál in memoriam Lengyel
Pál című improvizációs fesztivált. A rendezvényre középiskolás és felnőtt színjátszók... » Tovább

1.16 Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat

 

A Magyar Irodalmi Lap ismét meghirdeti az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatot. 
(KultúrPont) 

Ismét meghirdeti az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatot a Magyar Irodalmi Lap. A pályázatra az 
egyetemes magyarság sorsával, Kárpát-medencei történetével összefüggő alkotásokat várnak. A díjakat 
2014 tavaszán adják át. Beküldési határidő: 2014. március 5. » Tovább

1.17 Haikura, haibunra várva - pályázat
A Cédrus Művészeti Alapítvány irodalmi alkotópályázatot hirdet Haikura, haibunra várva címmel. 
(KultúrPont) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Cédrus Művészeti Alapítvány Haikura, haibunra várva címmel. Az idei 
pályázat témája: pehely. A pályázatra haikukat, valamint rövid prózában kibontott haikukat, vagyis 
haibunokat várnak. A kiválasztott művek a Napút folyóiratban jelennek meg. Beküldési határidő:... » 
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 
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2.1 Fiatal Kurátorok Díja 2014

 

ez pályázat Pályázatot hirdetnek fiatal kurátoroknak a Fiatal Kurátorok Díja odaítélésére. 
(on-the-move) 

Fiatal kurátoroknak hirdet pályázatot a spanyolországi Museo de Arte Contemporánea de Vigo (Kortárs 
Művészeti Múzeum, Vigo), a franciaországi Fonds régional d’art contemporain de Lorraine (Regionális 
Kortárs Művészeti Alap, Lorraine) és a norvégiai Sogn og Fjordane Kunstmuseum (SFKM)... » Tovább

2.2 Stratégiai vezetőt keresnek Pakisztánba

 

Stratégiai vezetőt keresnek Pakisztánba a Kreatív találkozások program vezetésére. 
(on-the-move) 

A Vasl Artists’ Collective és a brit Creativity, Culture and Education (Kreativitás, Kultúra és Oktatás) által 
elindított Creative Encounters (Kreatív találkozások) projekthez stratégiai vezetőt keresnek a pakisztáni 
Karacsiba. A megbízás részmunkaidőre szól. A leendő stratégiai vezető... » Tovább

2.3 Álláslehetőségek New Yorkban

 

A New York-i Design Trust új csapattagokat keres. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet két álláshely betöltésére a New York-i (Egyesült Államok) Design Trust. Teljes 
munkaidőbe keresnek kommunikációs és rendezvényszervező munkatársat, valamint fejlesztési vezetőt. 
Pályázati határidő: 2014. január 31. » Tovább

2.4 Új munkatársat keres az ELIA

 

Nyolc hónapra, határozott munkaidőre keres konferenciaszervező munkatársat az ELIA. 
(on-the-move) 

A European League of Institutes of the Arts (Művészeti Intézetek Európai Szövetsége, ELIA) 
konferenciaszervező munkatársat keres Amszterdamba (Hollandia) határozott munkaidőre a 2014 márciusa 
és novembere közötti időszakra. Az új munkatárs feladata lesz az ELIA konferenciáinak előkészítése és... » 
Tovább

2.5 Brácsa próbajáték Budapesten
A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar brácsa próbajátékot hirdet. 
(Fidelio.hu) 

Brácsa (tutti) próbajátékot hirdet a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar. A próbajátékot 2014. február 
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19-én rendezik meg a Concerto Budapest Zeneházban. A próbajátékon zongorakísérőt biztosítanak. 
Jelentkezési határidő: 2014. január 31. » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 ECCE Mundus szemináriumok

 

ECCE Mundus szemináriumokat szerveznek az osztrák, magyar és szlovák Erasmus Mundus Nemzeti Irodák 2014 tavaszán 

Kazahsztánban és Magyarországon. 
(Tempus) 

Az osztrák, magyar és szlovák Erasmus Mundus Nemzeti Irodák 2014 tavaszán szemináriumokat szervez 
az ECCE Mundus (Enhancing Cross-regional Cooperation in Erasmus Mundus -A régiókon átnyúló 
együttműködés javítása az Erasmus Mundus keretében) projekt keretében. 2014. március 13-án és 14-én 
Almatiban... » Tovább

3.2 2014-es FestaMusicale kórusfesztiválok
A FestaMusicale szervezet 2014-ben is szervez kórusfesztiválokat Csehországban, Szlovákiában és Tájföldön. 
(KultúrPont) 

2014-ben is több kórusfesztivált szervez Európában és Ázsiában a FestaMusicale szervezet. A következő 
fesztiválokra várják a jelentkezéseket: - 12. Nemzetközi Szakrális és Egyházi Zenei Fesztivál 2014. április 
9. és 13. között Olmützben (Csehország); - 9. Nemzetközi Kórusfesztivál Pozsonyban... » Tovább

3.3 Miskolci SZEM Fesztivál
2014 februárjában ismét megrendezik Miskolcon a SZEM színművészeti fesztivált. 
(KultúrPont) 

Ismét megrendezi a Miskolci Nemzeti Színház és a budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem 2014. 
február 4. és 9. között a Színművészeti Egyetemek Miskolcon (SZEM) Fesztivált. A rendezvény fiatal 
európai művészek munkáival és a kortárs színház irányzataival ismerteti meg az érdeklődőket. A... » 
Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keres egy kortárs művészeti központ
Társszervezőt keres Természetes színek laboratórium című projektjéhez egy katalán kortárs művészeti központ. 
(KultúrPont) 

A katalán CACiS el forn de la calç kortárs művészeti központ társszervezőt keres a természetes 
alapanyagokkal foglalkozó projektjéhez. A Natural Colours Laboratory (Természetes színek laboratórium) 
című projekt célja azoknak a színezékeknek, festékeknek és segédanyagoknak a tanulmányozása, amelyek...
» Tovább
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4.2 Társszervezőt keresnek egy portugál projekthez
Társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához egy portugál szervezet. 
(KultúrPont) 

A portugál ETHER kulturális szervezet társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében 
benyújtandó pályázatához. A Way to Utopia – New Europe (Út Utópiába – Új Európába) című projekthez a 
színházi világból keresnek társszervezőket. A projekt keretében színre állítanak egy... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

5.1 A kulturális állampolgárság cselekedetei - kiadvány

 

A RESEO, az AFO és az Aix-en-Provence-i Fesztivál kiadványt jelentetett meg A kulturális állampolgárság cselekedetei címmel. 
(KultúrPont) 

Kiadványt jelentetett meg a Réseau Européen des Services Educatifs des Maisons d’Opéra (Az Operaházak 
Oktatási Osztályainak Európai Hálózata, RESEO) és az Association Française des Orchestres (Zenekarok 
Francia Szövetsége, AFO) és az Aix-en-Provence-i Fesztivál. Az Acts of Cultural... » 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.
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