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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A Kulturális Fesztiválok Kollégium támogatása a Kultúra keretprogramban résztvevőknek
Összesen 100 millió forint támogatással segíti az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma az EU Kultúra keretprogramjában 

résztvevőket. 
(KultúrPont) 

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma támogatást nyújt az Európai Unió Kultúra 
keretprogramjában (2007-2013) résztvevőknek. A pályázat keretében a Kultúra keretprogram 1.1 Többéves 
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együttműködési projektek, 1.2.1 Együttműködési projektek, 1.3.5 Együttműködési projektek... » Tovább

1.2 Az NKA pályázati kiírása a Kultúra programban résztvevőknek
Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet az EU Kultúra keretprogramjában résztvevőknek. 
(KultúrPont) 

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet az Európai Unió Kultúra 
keretprogramjában (2007-2013) résztvevőknek. A támogatásra a Kultúra keretprogram 1.1 Többéves 
együttműködési projektek, 1.2.1 Együttműködési projektek, 1.3.5 Együttműködési projektek harmadik... » 
Tovább

1.3 Erasmus+ stratégiai partnerségek - felsőoktatás

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében Stratégiai partnerségek/ Felsőoktatási projektek címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Stratégiai partnerségek/ Felsőoktatási projektek támogatására az Erasmus+ program 
keretében az Európai Bizottság. A pályázat célja, hogy innovatív gyakorlatok, módszerek kidolgozásával és 
terjesztésével biztosítson lehetőséget a felsőoktatásban az oktatás minőségének... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kreatív Európa programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/kreativeuropa 

2.1 Digitális Módszertár pályázat
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak a Digitális Módszertárban való megjelenésre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak módszertani ötleteik 
megosztására a Digitális Módszertárban. A portálra olyan módszertani ötleteket várnak, amelyek IKT 
eszközök kreatív használatával, azok tanórai vagy tanórán kívüli alkalmazásával segítik a digitális... » 
Tovább

2.2 Kortárs irodalmi pályázat
A Cédrus Művészeti Alapítvány szépirodalmi pályázatot hirdet új alkotások létrehozására vagy idegen nyelvből fordítására. 
(KultúrPont) 

Szépirodalmi pályázatot hirdet a Cédrus Művészeti Alapítvány új alkotások létrehozására vagy idegen 
nyelvből fordítására. A pályamunkák mellé egy bemutatkozó levelet, valamint a művek esetleges megelőző 
elektronikus közzétételéről szóló tájékoztatást kell csatolni. Nyomtatásban még közzé nem tett... » Tovább

2.3 Tölts el két éjszakát a Dada ágyában! - rajzpályázat
A Pesti Magyar Színház plakátpályázatot hirdet Tölts el két éjszakát a Dada ágyában! címmel a Romeo és Júlia című előadáshoz 

kapcsolódóan. 
(KultúrPont) 
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Plakátpályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház Tölts el két éjszakát a Dada ágyában! címmel a 2014 
márciusában Nagy Péter rendezésében bemutatandó Romeo és Júlia című előadáshoz kapcsolódóan. A 
pályázatra olyan plakátokat várnak, amelyek felhívják a figyelmet a mindennapok kisebb értékeire, és... » 
Tovább

2.4 Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál
Filmes alkotók jelentkezését várják a 2014 októberében megrendezendő Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztiválra. 
(KultúrPont) 

2014. október 15. és 19. között rendezik meg a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivált, 
amelyre filmes alkotók jelentkezését várják. A seregszemlére olyan, 2012. január 1. után készült filmekkel 
lehet pályázni, amelyek képzőművészeti alkotásokat mutatnak be, vagy értelmeznek újra, illetve... » Tovább

2.5 Digitális Pedagógus Díj

 

A Tempus Közalapítvány 2014-ben is pályázatot hirdet a Digitális Pedagógus Díj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

2014-ben is pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány a Digitális Pedagógus Díj odaítélésére 
pedagógusoknak. A díjra olyan módszertani ötleteket várnak, amelyek IKT eszközök kreatív használatával 
kapcsolatosak. Beküldési határidő: 2014. március 10. » Tovább

2.6 Első világháborús centenáriumi pályázatok
Az első világháború centenáriumához kapcsolódóan pályázatokat hirdet a XX. Század Intézet kulturális és tudományos programok 
megszervezésének, társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének, forgatókönyvek kidolgozásának, emlékművek 

helyreállításának és számítógépes játékok elkészítésének támogatására. 
(KultúrPont) 

Az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság megbízásából a XX. Század Intézet pályázatokat hirdet 
az első világháború centenáriumához kapcsolódóan. A projektek megvalósítási időszaka a 2014. január 15. 
és december 31. közötti időszak. A következő pályázatokra lehet jelentkezni: -... » Tovább

2.7 Alkotópályázat fiatal művészeknek
A Stádium Kiadó – Új Alkotók Művészeti Társaság alkotópályázatot hirdet fiatal művészeknek vers, prózaírás, valamint 

képzőművészeti alkotás kategóriában. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Stádium Kiadó – Új Alkotók Művészeti Társaság 14 és 24 év közötti fiatal 
művészeknek versek, prózai művek, valamint képzőművészeti alkotások készítésére. A pályázatra tíz 
verssel, három prózával, valamint három-öt képzőművészeti alkotással lehet jelentkezni. A... » Tovább

2.8 Jövőkutató - montázs- és kisfilmpályázat
A DUE Médiahálózat és a Telenor pályázatot hirdet Jövőkutató címmel olyan montázsok és kisfilmek készítésére, amelyek a jövő egy 

pillanatát jelenítik meg. 
(KultúrPont) 
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Pályázatot hirdet Jövőkutató címmel a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete (DUE) 
Médiahálózat és a Telenor Magyarország Zrt. montázsok és kisfilmek készítésére. A pályázatra 14 és 24 év 
közötti diákok olyan alkotásait várják, amelyek a jövő egy pillanatát jelenítik meg. A montázsokat... » 
Tovább

2.9 Esküvőfotó pályázat
A Fotoeloadasok.hu pályázatot hirdet kezdő fotósoknak Esküvőfotó címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Fotoeloadasok.hu Esküvőfotó címmel kezdő fotósoknak és fotózás iránt érdeklődőknek. 
A pályázatra az esküvő, a szerelem és a párkapcsolat témában várják az alkotásokat. A beérkezett 
alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. » Tovább

2.10 A Magyar Dal Fővárosa - pályázat
A Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. 2014-ben is pályázatot hirdet magyar településeknek a Magyar Dal Fővárosa cím odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. a 2014-es Magyar Dal Fővárosa cím odaítélésére, és 
ennek keretében a 2014. szeptember 14-ei Magyar Dal Napja alkalmából rendezendő kulturális program 
szervezésére. A pályázaton (Budapest és a fővárosi kerületek kivételével) magyarországi városok... » 
Tovább

2.11 Az év madara - rajz- és alkotáspályázat

 

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság rajz- és alkotáspályázatot hirdet Az év madara, a Körös-Maros Nemzeti Park címerállata, a 

túzok címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajz- és alkotáspályázatot hirdet a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Az év madara, a Körös-Maros 
Nemzeti Park címerállata, a túzok címmel. A pályázatra óvodások, általános- és középiskolás diákok 
túzokról készült festményeit, rajzait, természetes anyagokból álló képeit várják. A kiválasztott... » Tovább

2.12 Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot! - pályázat
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet installációk készítésére Építsd saját alkotásoddal a Fesztiválköztársaságot! 

címmel. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. installációk készítésére Építsd saját alkotásoddal 
a Fesztiválköztársaságot! címmel. A pályázatra alkotók és alkotói csoportok szabadtéri látványötleteit, 
installációit, kész terveit várják. A következő kategóriákban lehet pályázni: a... » Tovább

2.13 Az NKA Könyvkiadás Kollégiumának pályázatai
Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma könyvkiadási programok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2014-es 
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megújítására, fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. Pályázni a következő 
altémákban lehet: - művészeti tárgyú, illetve a különböző művészeti területekhez... » Tovább

2.14 „Más” Fesztivál - XVI. Országos Nonverbális Diák Találkozó
Tizenhatodik alkalommal rendezik meg 2014 októberében az Országos Nonverbális Diák Találkozót „Más” Fesztivál címmel. 
(KultúrPont) 

2014. október 10. és 12. között tizenhatodik alkalommal rendezik meg az Országos Nonverbális Diák 
Találkozót „Más” Fesztivál címmel. A találkozón Magyarországon élő iskolás korú sérült, halmozottan 
sérült és egészséges gyermekek vehetnek részt egyéni és csoportos produkcióikkal. Épek és... » Tovább

2.15 Víz, az éltető energia - alkotópályázat
Alkotópályázatot hirdet a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum a Víz Világnapja alkalmából Víz, az éltető energia címmel. 
(KultúrPont) 

A Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum (Duna Múzeum) makettkészítő és vers-illusztrációs 
pályázatot hirdet, valamint vízimalom-felfedező sétákat és internetes vetélkedőket szervez a Víz Világnapja 
alkalmából Víz, az éltető energia címmel. A vers-illusztrációs pályázatra első és második... » Tovább

2.16 A tej élet, erő, egészségért! - pályázat
A Klenik Sándor Tejfeldolgozó Üzem országos rajzpályázatot hirdet A tej élet, erő, egészségért! címmel. 
(KultúrPont) 

Országos rajzpályázatot hirdet a Klenik Sándor Tejfeldolgozó Üzem A tej élet, erő, egészségért! címmel. A 
pályázatra alsó és felső tagozatos általános iskolás diákok alkotásait várják. A tej fontosságával, az 
iskolatejjel kapcsolatos rajzokkal, az iskolatej fedőlap-tervével lehet pályázni. A... » Tovább

2.17 Tíz éve az Európai Unióban - lakossági pályázat
A Külügyminisztérium lakossági esszépályázatot hirdet az uniós csatlakozás 10. évfordulójára. 
(KultúrPont) 

Lakossági esszépályázatot hirdet az uniós csatlakozás 10. évfordulójára a Külügyminisztérium Tíz éve az 
Európai Unióban - lakossági pályázat címmel. A pályázatra legalább három, de legfeljebb tízoldalas, esetleg 
illusztrációval ellátott írásokat várnak arról, hogy milyen változások következtek be a... » Tovább

2.18 Petőfi flashmob - pályázat
A Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ pályázatot hirdet középiskolásoknak flashmobok szervezésére Látjátok ezt a 

táncot? | Halljátok e zenét? címmel. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet Petőfi flashmobok szervezésére a Petőfi Irodalmi Múzeum és Kortárs Irodalmi Központ 
Látjátok ezt a táncot? | Halljátok e zenét? címmel. A pályázaton 14 és 19 év közötti középiskolai osztályok 
vagy csoportok vehetnek részt az 1848. március 15-i események emlékére, Petőfivel és a... » Tovább

2.19 Olvass, alkoss, játssz velünk! - pályázat
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A Petőfi Irodalmi Múzeum pályázatot hirdet Olvass, alkoss, játssz velünk! címmel általános iskolásoknak és középiskolásoknak. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet Az olvasás éve programja keretében a Petőfi Irodalmi Múzeum felső tagozatos általános 
iskolásoknak, gimnazistáknak, szakközépiskolásoknak és szakiskolásoknak Olvass, alkoss, játssz velünk! 
címmel. A következő témákban lehet pályázni: Játssz velem! – egy kiválasztott... » Tovább

2.20 Pályázat műterem használatára
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet képzőművészeknek a Szentendrei Régi Művésztelep 

műtermeinek használatára. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a Szentendrei Régi Művésztelep 
műtermeinek határozott időre szóló használatára. A pályázaton olyan képzőművészek vehetnek részt, akik 
már igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tudnak felmutatni. A részvétel feltétele a Magyar... » 
Tovább

2.21 Nyerj honlapot a sulidnak! - rajzpályázat 

 

Rajzpályázatot hirdet Nyerj honlapot a sulidnak! címmel a Webtapasz Dizájnstúdió. 
(Pályázatfigyelő) 

A Webtapasz Dizájnstúdió rajzpályázatot hirdet Nyerj honlapot a sulidnak! címmel. A pályázaton hazai 
közoktatási- és magánoktatási intézmények tanulói és óvodások vehetnek részt digitalizált, legalább A/4-es 
méretű rajzokkal. A legsikeresebb pályázó iskolájának 120 ezer forint értékben elkészítik a... » Tovább

2.22 André Kertész fotópályázat 2014
A Szigetbecse Községért Közalapítvány fotópályázatot hirdet André Kertész fotópályázat 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet André Kertész fotópályázat 2014 címmel a Szigetbecse Községért Közalapítvány. A 
pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: portrék, események Szigetbecse 
vonzáskörzetében; a Csepel-sziget természeti értékei. Felnőtt és ifjúsági korcsoportban is lehet pályázni.... » 
Tovább

2.23 Palya-udvar pályázat
A Palya Bea Produkciós Iroda zenei pályázatot hirdet az ötödik Palya-udvar alkalmából. 
(Pályázatfigyelő) 

Zenészeknek és zenekaroknak hirdet pályázatot a Palya Bea Produkciós Iroda a 2014-ben megrendezendő 
ötödik Palya-udvar alkalmából. A pályázat keretében zenész vagy énekes szólisták, kisebb zenei formációk 
és zenekarok kaphatnak fellépési lehetőséget a 2014. július 25. és augusztus 3. között a... » Tovább

2.24 Nemzetközi konferenciára keresnek önkénteseket
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Önkénteseket keresnek a 2014-ben megrendezendő Kreatív gazdaság Afrikában című konferenciára. 
(on-the-move) 

A 2014. november 13. és 15. között Rabatban (Marokkó) megrendezendő l’Économie Créative en Afrique 
(Kreatív gazdaság Afrikában) című konferenciára önkénteseket keres a Racines Association for Cultural 
Development (Gyökerek Egyesület a Kulturális Fejlődésért). A konferencia megszervezéséhez,... » Tovább

2.25 XIX. Országos Fazekaspályázat
Pályázatot hirdetnek XIX. Országos Fazekaspályázat címmel a népi fazekasság hagyományainak ápolására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Körmend Város Önkormányzata és a Körmendi 
Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár pályázatot hirdet a népi fazekasság hagyományainak ápolására 
XIX. Országos Fazekaspályázat címmel. A pályázatra a következő témában várják a fazekasműveket: egy 
mai... » Tovább

2.26 7. Gyerek ARC pályázat
Az ARC Művészeti és Szolgáltató Kft. hetedik alkalommal hirdeti meg a Gyerek ARC pályázatot Itt vagyok, ragyogok! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Hetedik alkalommal hirdeti meg az ARC Művészeti és Szolgáltató Kft. a Gyerek ARC pályázatot Itt 
vagyok, ragyogok! címmel. A pályázatra olyan fekvő formátumú, A4-es rajzokat várnak, amelyek 
megmutatják, mikor érezte magát a pályázó felhőtlenül boldognak, ragyogónak. Csak 6 éven felüli, 
legfeljebb 14... » Tovább

2.27 Poszterpályázat a biztonságosabb internetért
Az Educatio Nonprofit Kft. pályázatot hirdet Poszterpályázat a biztonságosabb internetért címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet általános és középiskolás diákoknak az Educatio Nonprofit Kft. a Biztonságosabb Internet 
Naphoz kapcsolódóan Poszterpályázat a biztonságosabb internetért címmel. A pályázatra olyan posztereket 
várnak, amelyek középpontjában a biztonságos internet áll, így legalább öt olyan... » Tovább

2.28 Pál utcai fiúk - olvasásnépszerűsítő pályázat
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet blogbejegyzések, videók és adatlapok készítésére Pál utcai fiúk 

címmel. 
(KultúrPont) 

Pál utcai fiúk címmel olvasásnépszerűsítő pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú 
Nonprofit Kft. 18 éven aluli diákoknak, osztályoknak vagy baráti társaságoknak. A Mozi a fejedben 
olvasásnépszerűsítő kampány keretében meghirdetett pályázatra a következő kategóriákban várják az... » 
Tovább

2.29 Az NKA pályázata köztéri munkák létrehozására
Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására.

(KultúrPont) 
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A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet esztétikailag és tartalmában 
igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozására. A 2014. június 1. és 2015. 
október 31. közötti időszakra meghirdetett pályázat keretében olyan munkák létrehozását... » 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. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Lengyel múzeum társszervezőt keres
A lengyel Gdynia város múzeuma társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához a lengyelországi Gdynia
város múzeuma. A művészetoktatási projekt keretében konferenciákat, közös kiállításokat és egy oktatási 
programot is terveznek. A projekt három évig tart. » Tovább

3.2 Társszervező lenne egy görög szervezet
A görögországi Aeroplio művészeti és színházi szervezet társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtott 

pályázatokban. 
(KultúrPont) 

Társszervező lenne az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtott pályázatokban a 
görögországi Aeroplio művészeti és színházi szervezet. Az athéni szervezet már több európai uniós 
együttműködésben vett részt, így a Kultúra, a Leonardo és a Socrates program keretében is szervezett már... 
» Tovább

3.3 Egy spanyol színtársulat társszervezőt keres
Társszervezőt keres egy spanyol ifjúsági színtársulat az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(KultúrPont) 

A spanyolországi La Joven Compañía (A fiatal társaság) társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív 
Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A 18 és 23 év közötti fiatalokból álló társulatot a 
spanyol színházi világ szakemberei képzik. A Getting the Young to the Theatre (A fiatalok... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Indul az EGT Alap ösztöndíjprogram
Az EGT Alap támogatásával ösztöndíjprogram indul tavasszal, amelyre a közoktatásban, felsőoktatásban, valamint szakképzésben 

érintett intézmények pályázhatnak. A diákok és tanárok mobilitására 3 millió euró keretösszeg áll készen. 
(KultúrPont) 
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2014 tavaszán ösztöndíjprogram indul az EGT Alap támogatásával, amelynek keretében Norvégiába, 
Izlandra vagy Liechtensteinbe utazhatnak diákok és tanárok tanulmányi célú tapasztalatszerzésre. A 3 millió 
euró keretösszegből megalapított ösztöndíjprogram együttműködéseire a közoktatásban,... » Tovább

4.2 Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi 

ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az 
ösztöndíjra 1974. január 1. után született fiatal művészettörténészek és műkritikusok pályázhatnak. Az... » 
Tovább

4.3 Örkény István drámaírói ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Örkény István drámaírói ösztöndíj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Örkény István drámaírói ösztöndíj odaítélésére a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az ösztöndíjra olyan, 1974. 
január 1. után született fiatal drámaírók pályázhatnak, akik még nem töltöttek ki három... » Tovább

4.4 Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj odaítélésére a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az ösztöndíjra olyan, 1979. 
január 1. után született fiatal zeneszerzők, zenetudósok és zenekritikusok pályázhatnak,... » Tovább

4.5 Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti 
Közhasznú Nonprofit Kft. a 2014-es Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra éves 
programmal pályázhatnak az 1984. január 1. után született előadóművészek, valamint az 1979. január 1.... » 
Tovább

4.6 Alkotóházi ösztöndíj Bécsben
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Bécsbe a das weisse haus művészeti szervezet. 
(on-the-move) 

Az osztrák das weisse haus (a fehér ház) művészeti szervezet alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2014. május 5. 
és július 28. közötti időszakra Bécsbe. Az ösztöndíjra képzőművészek, fotóművészek és médiaművészek 
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pályázhatnak. Jelentkezési határidő: 2014. március 13. » Tovább

4.7 Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti 

ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az 
ösztöndíjra olyan, 1979. január 1. után született fiatal jazz előadóművészek pályázhatnak, akik még... » 
Tovább

4.8 Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az 
ösztöndíjra olyan, 1979. január 1. után született írók és irodalmárok pályázhatnak, akik eddig színvonalas... 
» Tovább

4.9 Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj
A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a 2014-es Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj odaítélésére a Magyar 
Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából. Az 
ösztöndíjra olyan, 1984. január 1. után született fiatal hangszeres és énekes szólisták pályázhatnak, akik... » 
Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 Kurtág-hangverseny és díjátadó Londonban
2013 decemberében hangversenyt tartott Londonban Kurtág György és Kurtág Márta. A hangversenyt követően Kurtág György átvette

a Royal Philharmonic Society aranymedálját, amellyel a zenei világ legjelentősebb alkotóit díjazzák. 
(KultúrPont) 

Kurtág György és Kurtág Márta 2013. december 1-jén hangversenyt tartott Londonban (Egyesült Királyság)
a Queen Elizabeth Hallban. A Kurtág házaspár előadását álló ovációval ünnepelte a közönség. Kurtág 
György ezután átvette a Royal Philharmonic Society (Királyi Filharmóniai Társaság) aranymedálját,... » 
Tovább

5.2 Rumy Balázs sikere New Yorkban
2013 novemberében a New York-i Carnegie Hallban lépett fel Rumy Balázs klarinétművész. 
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(KultúrPont) 

Rumy Balázs klarinétművész 2013. november 13-án fellépett a New York-i (Egyesült Államok) Carnegie 
Hallban. A Deborah Lee zongoraművész kíséretében tartott koncerten Bartók Béla, Weiner Leó, Orbán 
György, Kókai Rezső, Witold Lutoslawski, Bohuslav Martinu és Juraj Filas műveit adta elő a magyar... » 
Tovább
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