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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A KultúrPont Iroda átalakult!

 

Új helyen, új néven várjuk a pályázni vágyókat. Hírlevelünket változatlan tartalommal, folyamatos vizuális átalakulással továbbra is 

megjelentetjük. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Bizottságának döntése értelmében a 2014-2020-as időszakban az eddigi Kultúra, MEDIA 
és MEDIA Mundus programokat összevonták és ezek együttesen Kreatív Európa Program néven 
folytatódnak tovább a következő 7 évben. Ehhez kapcsolódóan a programokat nemzeti szinten koordináló 
irodák -... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Az NKA pályázata közművelődési és népművészeti programokra 

 

Pályázatot hirdet az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma közművelődési és népművészeti programok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. 
szeptember 1. és december 31. közötti időszakra közművelődési és népművészeti programok támogatására. 
A következő altémákban lehet pályázni: - megyei, országos, és nemzetközi hatókörű közművelődési és... » 
Tovább

2.2 Ötletpályázat az Erkel Színház homlokzatára
A Magyar Állami Operaház ötletpályázatot hirdet Az Erkel Színház homlokzatának grafikai megoldása címmel. 
(KultúrPont) 

Ötletpályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel, a Magyar 
Képzőművészeti Egyetemmel és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki 
Karával együtt építészeti és képzőművészeti felsőoktatási intézmények hallgatóinak Az Erkel Színház 
homlokzatának... » Tovább

2.3 Civil Sziget 2014 - pályázat
A Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. pályázatot hirdet a fesztivál sajátos körülményeihez igazodó programok megvalósítására Civil

Sziget 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Sziget Kulturális Menedzser Iroda Kft. Civil Sziget 2014 címmel a fesztivál sajátos 
körülményeihez igazodó programok megvalósítására. A pályázaton legalább egy éve működő civil 
szervezetek és a civil társadalommal együttműködő közintézmények vehetnek részt. A Sziget Fesztivált... » 
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Tovább

2.4 Az Art-Magic irodalmi pályázata
Vers- és novellapályázatot hirdet az Art-Magic Kiadó. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Art-Magic Kiadó vers- és novellapályázatot hirdet magyar nyelven író alkotóknak. A kiválasztott írások 
egy antológiában jelennek meg. Beküldési határidő: 2014. április 30. » Tovább

2.5 Balatoni rajz-, novella- és verspályázat
A Villa Almádi alkotópályázatot hirdet három kategóriában amatőr alkotóknak. 
(KultúrPont) 

Alkotópályázatot hirdet a Villa Almádi amatőr alkotóknak. A pályázatra Balaton és századelő címmel 
rajzokat, Rejtély a villában címmel novellákat, Hullámzó, akár a Balaton címmel pedig verseket várnak. A 
pályaműveket digitális formátumban kell beküldeni. Beküldési határidő: 2014. május 27. » Tovább

2.6 GRI-MASZKOK - alkotópályázat
A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület zenei, képzőművészeti, filmes, irodalmi és színházi alkotópályázatot hirdet 

fiataloknak GRI-MASZKOK címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 14 és 24 év közötti 
fiataloknak GRI-MASZKOK címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják a pályaműveket: - 
zene: fiatalokat érintő témákat feldolgozó, legfeljebb ötperces alkotások; - képzőművészet: a... » Tovább

2.7 XX. Országos Szőttespályázat

 

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, a hevesi önkormányzat és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet 20. 

alkalommal hirdeti meg az Országos Szőttespályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

2014-ben 20. alkalommal hirdeti meg a Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya, Heves Város 
Önkormányzata és a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet az Országos Szőttespályázatot. A 
pályázaton olyan esztétikailag, formailag és funkcionális szempontból kimagasló színvonalú alkotásokkal... 
» Tovább

2.8 2014. évi anyanyelvi pályázat
Az Anyanyelvápolók Szövetsége meghirdeti civil szervezeteknek és magánszemélyeknek a 2014. évi közös anyanyelvi pályázatát. 
(KultúrPont) 

Az Anyanyelvápolók Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával meghirdeti civil 
szervezeteknek és magánszemélyeknek a 2014. évi közös anyanyelvi pályázatát. A pályázat témája: élő 
tájnyelvek, a magyar nyelv táji gazdagsága. Egy–egy jól körülhatárolt táj, tájegység... » Tovább

2.9 Humántapéták - óriásposzter-pályázat
Az MMA Képzőművészeti, Film- és Fotóművészeti Tagozata Humántapéták címmel pályázatot hirdet művészi óriásposzterek 
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tervezésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet Humántapéták címmel művészi óriásposzterek tervezésére a Magyar Művészeti Akadémia 
Képzőművészeti, Film- és Fotóművészeti Tagozata. A pályázaton a MAOE tagjai és a művészeti 
felsőoktatási intézmények hallgatói vehetnek részt. Közösségi, nyilvános tereken elhelyezhető és... » 
Tovább

2.10 Ébresszétek fel a világot! - fotópályázat
A Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége fotópályázatot hirdet Ébresszétek fel a világot! címmel. 
(KultúrPont) 

Fotópályázatot hirdet Ébresszétek fel a világot! címmel a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége. Minden 
alkotó legfeljebb öt olyan képpel pályázhat, amely 2013. január 1. és 2014. március 30. között készült. A 
kiválasztott alkotásokból 2014. április 25-én nyílik kiállítás a Millenáris... » Tovább

2.11 XVII. Nemzetközi Frédéric Chopin Zongoraverseny
17. alkalommal rendezik meg 2015-ben a Nemzetközi Frédéric Chopin Zongoraversenyt Lengyelországban. 
(KultúrPont) 

2015. október 2. és 23. között rendezik meg Varsóban (Lengyelország) 17. alkalommal a Nemzetközi 
Frédéric Chopin Zongoraversenyt. A verseny elődöntőjét 2015. április 13. és 24. között tartják Varsóban. A 
zongoraversenyre 1985 és 1999 között született professzionális előadóművészeket várnak. A... » Tovább

2.12 VI. Jazz Zeneszerző és Hangszerelő Verseny

 

A Magyar Jazz Szövetség hatodik alkalommal hirdet pályázatot a Jazz Zeneszerző és Hangszerelő Versenyen való részvételre. 
(KultúrPont) 

Hatodik alkalommal hirdet pályázatot a Magyar Jazz Szövetség a Jazz Zeneszerző és Hangszerelő 
Versenyen való részvételre. A versenyre két kategóriában lehet jelentkezni: zeneszerzés; valamint 
hangszerelés. A versenyre egy évnél nem régebbi, sem rádió-, sem televízió felvételen nem rögzített... » 
Tovább

2.13 Sokszemközt - pályázat középiskoláknak
A Pesti Magyar Színház pályázatot hirdet középiskoláknak a KiBelátó Program című színházpedagógiai programban való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Pesti Magyar Színház a KiBelátó Program című színházpedagógiai programban való 
részvételre középiskoláknak. A programban 15 és 20 év közötti diákokból álló iskolai csoportok, osztályok, 
valamint színjátszó csoportok vehetnek részt. A program keretében hat-nyolc színházi vagy... » Tovább

2.14 XIX. Toruńi Gyermek és Ifjúsági Nemzetközi Grafikai Biennálé - pályázat
Pályázatot hirdetnek 5 és 19 év közötti gyerekeknek és fiataloknak a XIX. Toruńi Gyermek és Ifjúsági Nemzetközi Grafikai Biennálén 

való részvételre. 
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(KultúrPont) 

A toruńi Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka (Galéria és Kreatív Művészeti Központ 
Gyermekeknek) pályázatot hirdet a XIX. Toruńi Gyermek és Ifjúsági Nemzetközi Grafikai Biennálén való 
részvételre. A lengyelországi pályázaton öt korcsoportban vehetnek részt 5 és 19 év közötti gyermekek... » 
Tovább

2.15 Összművészeti pályázat
A Pro Jugendstil Alapítvány pályázatot hirdet olyan műalkotások beküldésére, amelyeket két eltérő művészeti ágban alkotó művész 

közösen hozott létre. 
(KultúrPont) 

Összművészeti pályázatot hirdet a Pro Jugendstil Alapítvány. A pályázaton olyan műalkotásokkal vagy 
tervezetekkel lehet részt venni, amelyeket két eltérő művészeti ágban alkotó művész közösen hozott létre. A 
pályázatra az alkotó adatai és önéletrajza mellett be kell küldeni az alkotás leírását,... » Tovább

2.16 Pályázat határon túli magyar színházaknak és táncegyütteseknek
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházaknak és 

táncegyütteseknek. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. május 16. és 2015. május 15. közötti 
időszakra kiemelt művészeti célok megvalósítására határon túli magyar színházaknak és táncegyütteseknek. 
A következő altémákban lehet pályázni: - határon túli professzionális magyar színházak... » Tovább

2.17 Pályázat professzionális előadó-művészeti szervezeteknek

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósítására professzionális előadó-művészeti 

szervezeteknek. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. május 16. és 2015. május 15. közötti 
időszakra kiemelt művészeti célok megvalósítására professzionális előadó-művészeti szervezeteknek. A 
támogatásra összesen 169,5 millió forint áll rendelkezésre. A következő altémákban lehet... » Tovább

2.18 Ének a Don hőseiért - irodalmi pályázat
A doni tragédiával kapcsolatos témakörben hirdet vers- és novellapályázatot a Vörösmarty Társaság és a Doni Bajtársi és Kegyeleti 

Szövetség Ének a Don hőseiért címmel. 
(KultúrPont) 

A székesfehérvári Vörösmarty Társaság és a Doni Bajtársi és Kegyeleti Szövetség vers- és novellapályázatot
hirdet Ének a Don hőseiért címmel. A pályázatra a 2. magyar hadsereg sorsával, a doni tragédiával, a 
mindenkori magyar katona-halottak emlékezetével kapcsolatos írásokat várnak. Már megjelent,... » Tovább

2.19 Pályázat közművelődési programok támogatására
Pályázatot hirdet a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal magyarországi és határon túli magyar közművelődési programok 

támogatására. 
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(KultúrPont) 

A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal pályázatot hirdet magyarországi és határon túli magyar 
közművelődési programok 2014. évi támogatására. A PRO-RENO-14 kódszámmal meghirdetett pályázat a 
2014. június 1. és 2015. május 31. közötti időszakban megvalósuló projekteket támogatja. A következő... » 
Tovább

2.20 Állati farsang - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Budapest Film Zrt. Állati farsang címmel. 
(KultúrPont) 

A Budapest Film Zrt. rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Állati farsang címmel. A pályázatra 3 és 10 év 
közötti gyerekek olyan alkotásait várják, amelyeken a gyerekek megmutatják, hogyan ünnepli a farsangot 
kedvenc mesefigurájuk. A legjobbnak ítélt 50 alkotásból a Puskin moziban rendeznek kiállítást... » Tovább

2.21 Legyen a vendégfényképészünk! - márciusi téma
Az Európai Parlament webszerkesztősége meghirdette a Legyen a vendégfényképészünk! című fotópályázat márciusi témáját. 
(Pályázatfigyelő) 

Közzétette a Legyen a vendégfényképészünk! címmel meghirdetett fotópályázat márciusi témáját az 
Európai Parlament webszerkesztősége. A pályázat keretében 2014 januárja és májusa között minden 
hónapban megjelölnek egy aktuális témát. A pályázat márciusi témája a nyugdíjjogosultság. Beküldési... » 
Tovább

2.22 Pályázat minősítéssel nem rendelkező zenekaroknak és énekkaroknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem 

rendelkező zenekaroknak és énekkaroknak. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2014. április 1. és 2015. március 31. közötti 
időszakra kiemelt művészeti célok megvalósításának támogatására minősítéssel nem rendelkező 
zenekaroknak és énekkaroknak. A támogatásra olyan, minősítéssel nem rendelkező zenekarok és 
énekkarok... » Tovább

2.23 Eötvös Loránd esszépályázat
A Szegedi Tudományegyetem esszépályázatot hirdet középiskolásoknak Eötvös Loránd esszépályázat címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet középiskolásoknak esszék írására a Szegedi Tudományegyetem Eötvös Loránd 
esszépályázat címmel. A pályázatra 11. és 12. osztályos középiskolás diákok Eötvös Loránd szerteágazó 
munkásságáról szóló esszéit várják. A következő témakörökben lehet pályázni: Eötvös Loránd, a pedagógus 
és... » Tovább
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
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3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Gyakornoki program Japánban

 

A 2014 júliusa és decembere közötti időszakra keres gyakornokot a tokiói Peace Boat nemzetközi non-profit szervezet. 
(on-the-move) 

A tokiói Peace Boat (Békehajó) nemzetközi non-profit szervezet gyakornokot keres a 2014 júliusa és 
decembere közötti időszakra. A japán szervezet olyan munkatársat keres, aki alapfokú számítógépes 
ismeretekkel rendelkezik, kiválóan beszél angolul vagy japánul, esetleg spanyolul, franciául, kínaiul... » 
Tovább

3.2 Önkéntest keresnek Münchenbe
Fiatal önkénteseket keres Németországba a Munich Film Society. 
(KultúrPont) 

A németországi Munich Film Society (Müncheni Filmtársaság) fiatal önkéntest keres 12 hónapos 
munkavégzésre. Az Európai Önkéntes Szolgálat keretein belül érkező önkéntes új projektek indításában, 
meglévő projektek felfrissítésében vesz részt. A 2014 júniusában, illetve júliusában induló programokra... » 
Tovább

3.3 Fagottost keres az Operaház

 

Az Operaház pályázatot hirdet I. fagott munkakör betöltésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Operaház I. fagott munkakör betöltésére. Az állás 2014. augusztus 1-jétől tölthető be. 
Elvárások: középiskolai, gimnáziumi, zeneművészeti szakközépiskolai vagy zeneművészeti főiskolai 
szakirányú végzettség, büntetlen előélet. A kiválasztott jelentkezők számára 2014. április... » Tovább

3.4 Kürt próbajáték Budapesten

 

A Duna Szimfonikus Zenekar kürt próbajátékot hirdet. 
(KultúrPont) 

2014. május 22-én kürt próbajátékot tart a Duna Szimfonikus Zenekar Budapesten. Az állás 2014. 
szeptember 1-jétől tölthető be. Jelentkezési határidő: 2014. május 20. » Tovább
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4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Nemzetközi rendezői műhely Toszkánában
2014 májusában nemzetközi rendezői műhelyfoglalkozást szervez az IUGTE Olaszországban. 
(KultúrPont) 

Nemzetközi rendezői műhelyfoglalkozást szervez 2014. május 16. és 24. között az olaszországi 
Toszkánában az International University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" 
Nemzetközi Egyetem, IUGTE) és az A.B.I.T. Barcelonai Katonai Akadémia. A kurzus gyakorlati 
foglalkozásokból,... » Tovább

4.2 Kulturális konferencia Finnországban

 

A Skandináv Kulturális Pont 2014 áprilisában konferenciát rendez Menedék Finnországban? címmel. 
(on-the-move) 

2014. április 7-én és 8-án konferenciát rendez Helsinkiben (Finnország) a Nordic Culture Point (Skandináv 
Kulturális Pont). A Safe Haven Finland? (Menedék Finnországban?) című konferencia célja, hogy 
döntéshozók, szervezetek és magánszemélyek számára biztosítson lehetőséget a művészek, írók,... » 
Tovább

4.3 Nemzetközi rendezői műhely Ausztriában
2014 nyarán nemzetközi rendezői műhelyfoglalkozást szervez az IUGTE Ausztriában. 
(KultúrPont) 

Nemzetközi rendezői műhelyfoglalkozást szervez 2014. július 7. és 12. között Ausztriában az International 
University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, IUGTE). A 
kurzusra gyakorló vagy pályakezdő színházi rendezők jelentkezését várják. A műhely gyakorlati... » Tovább

4.4 XV. Táblaképfestészeti Biennálé
2014 májusában ismét megrendezi a szegedi önkormányzat a Táblaképfestészeti Biennálét. 
(KultúrPont) 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata 2014. május 17. és július 13. között 15. alkalommal rendezi 
meg a Táblaképfestészeti Biennálét. A képzőművészeti találkozóra minden alkotó legfeljebb két, országos 
tárlaton még nem szerepelt táblaképpel jelentkezhet. Az alkotásokat 2014. április 8-án... » Tovább

4.5 Filmes mesterkurzus Németországban

 

2014 nyarán mesterkurzust tart az EFA európai filmes szakembereknek Berlinben. 
(on-the-move) 

A European Film Academy (Európai Filmakadémia, EFA) mesterkurzust tart 2014. június 2. és 8. között 
Berlinben (Németország) High Value for your Budget – The Creative Use of Virtual Production (Nagy érték
a költségvetés számára – A virtuális termelés kreatív használata) címmel. A több... » Tovább
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4.6 Nemzetközi zenei műhely Franciaországban
A Delta Ensemble 2014 júliusában nemzetközi műhelyfoglalkozást rendez operaénekeseknek és klasszikus zenészeknek. 
(KultúrPont) 

2014. július 8. és 18. között nemzetközi műhelyfoglalkozást rendez a franciaországi Delta Ensemble kortárs 
operaművészeti, musical színházi, kreatív zenei és elektronikus művészeti csoport Cambes-ban 
(Franciaország). A zenei találkozóra operaénekeseket és professzionális klasszikus zenészeket... » Tovább

4.7 ENCATC tanulmányút Kínába
Nemzetközi tanulmányutat szervez Sanghajba az ENCATC 2014 áprilisában. 
(KultúrPont) 

2014. április 9. és 12. között nemzetközi tanulmányutat szervez Shanghajba (Kína) a European Network of 
Cultural Administration Training Centers (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, 
ENCATC). Az Understanding Cultural Cooperation between China and Europe (A Kína és Európa... » 
Tovább

4.8 Európai Kulturális és Oktatási Szimpózium

 

Hatodik alkalommal rendezi meg a RESEO 2014 júniusában az Európai Kulturális és Oktatási Szimpóziumot. 
(KultúrPont) 

2014. június 27-én és 28-án hatodik alkalommal rendezi meg a brüsszeli (Belgium) Réseau Européen des 
Services Educatifs des Maisons d’Opéra (Az Operaházak Oktatási Osztályainak Európai Hálózata, RESEO)
az Európai Kulturális és Oktatási Szimpóziumot Emergence(s) (Felbukkanás(ok)) címmel. A... » Tovább

4.9 Magyar Művek XIII. Szemléje
A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2014 májusában ismét megrendezi a Magyar Művek Szemléjét. 
(KultúrPont) 

2014. május 30-án és 31-én rendezi meg 13. alkalommal a Magyar Művek Szemléjét a Magyar Szín-Játékos
Szövetség. A rendezvényen klasszikus és modern külföldi szerzők, valamint magyar írók műveit bemutató 
öntevékeny felnőtt vagy diákszínjátszók vehetnek részt. A szemlének a budapesti Bakelit Multi... » Tovább

4.10 Művészeti és kulturális konferencia Dél-Afrikában
A dél-afrikai Tshwane Műszaki Egyetem konferenciát rendez 2014 őszén Nemzetközi konferencia a művészetekről, a kultúráról, az 

örökségről és a nemzeti fejlesztési tervről: jövőkép 2030-ra címmel. 
(KultúrPont) 

International Conference on Arts, Culture, Heritage and the National Development Plan: Vision for 2030 
(Nemzetközi konferencia a művészetekről, a kultúráról, az örökségről és a nemzeti fejlesztési tervről: 
jövőkép 2030-ra) címmel konferenciát rendez 2014. október 1. és 3. között a dél-afrikai... » Tovább

4.11 Kulturális konferencia Portugáliában
Konferenciát rendez 2014 májusában Portugáliában a CES A kultúra feltérképezése: közösségek, helyek és történetek címmel. 
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(KultúrPont) 

2014. május 28. és 30. között konferenciát rendez Coimbrában (Portugália) a Centro de Estudios Sociales 
(Társadalomtudományi Központ, CES). A Mapping Culture: Communities, Sites and Stories (A kultúra 
feltérképezése: közösségek, helyek és történetek) címmel megrendezendő konferencia során egyesítik... » 
Tovább

4.12 Projektmenedzsment lépésről lépésre - képzés

 

Projektfejlesztő, pályázatíró képzést indít a Tempus Közalapítvány Projektmenedzsment lépésről lépésre - projekttervezés, 

pályázatkészítés, projektvégrehajtás címmel. 
(KultúrPont) 

A Tempus Közalapítvány 2014. március 31-én Projektmenedzsment lépésről lépésre - projekttervezés, 
pályázatkészítés, projektvégrehajtás címmel projektfejlesztő, pályázatíró képzést indít Budapesten. A 60 
órás képzésre olyan érdeklődőket várnak, akik aktívan részt vesznek pályázatok, projektek... » Tovább

4.13 Konferencia a közép-európai közös örökségről

 

2014 áprilisában konferenciát rendez a KultUnio Alapítvány Konferencia a közép-európai közös örökségről címmel. 
(KultúrPont) 

A KultUnio Alapítvány nemzetközi szakmai konferenciát rendez 2014. április 11. és 13. között Konferencia
a közép-európai közös örökségről - A 19. században épült történelmi városok kulturális fejlesztési 
lehetőségei címmel. A konferenciára önkormányzatok, érintett önkormányzati intézmények,... » Tovább

4.14 A Fertődi Régi Zenei Fesztivál kurzusa

 

2014 júniusában mesterkurzusokat rendeznek a Fertődi Régi Zenei Fesztiválon. 
(KultúrPont) 

Kurzust szervez a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. a 2014. június 21. és 28. között 
megrendezendő Fertődi Régi Zenei Fesztivál keretében. A következő mesterkurzusokra várják a 
jelentkezéseket: ének; hegedű; furulya/fuvola; csembaló; kamarazene; historikus táncok. A kurzusokra 
hivatásos... » Tovább

4.15 A Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál kurzusai

 Zenei mesterkurzusokat szerveznek 2014 júliusában a szombathelyi Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál keretében. 
(KultúrPont) 

2014. július 10. és 19. között rendezik meg Szombathelyen a Nemzetközi Bartók Szemináriumot és 
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Fesztivált, amelynek keretében mesterkurzusokat is szerveznek. A szeminárium karmesteri, zeneszerző, 
fuvolista, hegedűs és kamarazenei, gordonkás és vonósnégyes, valamint zongora mesterkurzussal várja az...
» Tovább

4.16 XIII. Nemzetközi Színjátszó Fesztivál
A Nagy Gáspár Kulturális Központ várja színjátszó csoportok jelentkezését a 2014 júniusában megrendezendő Nemzetközi Színjátszó 

Fesztiválra. 
(KultúrPont) 

A 2014. június 19. és 22. között 13. alkalommal rendezi meg Vasváron a Nemzetközi Színjátszó Fesztivált a 
Nagy Gáspár Kulturális Központ. A fesztiválra téma, idő és műfaji megkötöttség nélkül, bármilyen darabbal
nevezhetnek színjátszó csoportok. A résztvevők a fesztivál keretében mozgástréningen,... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervező lenne a Robert Schuman Intézet
A madridi Robert Schuman Intézet az Európai Tanulmányokért társszervező lenne a Kreatív Európa program keretében benyújtandó 

pályázatokban. 
(KultúrPont) 

Társszervező lenne a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatokban a madridi 
(Spanyolország) Robert Schuman Institute for European Studies (Robert Schuman Intézet az Európai 
Tanulmányokért). Az intézet több tudományágban végez kutatásokat és szervez egyetemi kurzusokat. » 
Tovább

5.2 Társszervezőt keres egy lengyel kamarazenekar
A lengyelországi Elblągi Kamarazenekar társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres a lengyelországi Elbląska Orkiestra Kameralna (Elblągi Kamarazenekar) az Európai 
Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A Polish music in the Zulawy Region 
Festival (Lengyel zene a Żuławy régióban fesztivál) című projekthez zenekarok, zenészek,... » Tovább

5.3 Brit oktatási szervezet társszervezőt keres
Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a brit Armstrong Learning. 
(KultúrPont) 

A nagy-britanniai Armstrong Learning oktatási szervezet társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív 
Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A projekt keretében oktatásban, foglalkoztatásban 
vagy képzésben részt nem vevő fiatalok munkavállalási képességeit fejlesztik. A projekthez... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Kurátori ösztöndíj Közép-Amerikába
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Pályázatot hirdetnek kurátoroknak szakmai célú közép-amerikai és karibi utazás támogatására. 
(on-the-move) 

A Colección Patricia Phelps de Cisneros (Colección Patricia Phelps de Cisneros Gyűjtemény, CPPC) 
pályázatot hirdet kurátoroknak a 2014 CPPC Travel Award for Central America and the Caribbean (2014 
CPPC Utazási Díj Közép-Amerikába és a Karib-térségbe) díj odaítélésére. Az ösztöndíj nyertese... » 
Tovább

6.2 Alkotóházi ösztöndíj művészeknek Marseilles-be

 

A Logirem Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet Franciaországba művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Logirem Alapítvány Marseilles-be (Franciaország) művészeknek. A City of 
Curiosities Studios (Különlegességek városa stúdiók) címmel meghirdetett ösztöndíjat négy művész 
nyerheti el. Két ösztöndíjas 2014 júniusa és 2015 májusa között 12 hónapra, kettő pedig 2014... » Tovább

6.3 Alkotóházi ösztöndíj médiaművészeknek Kanadába

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek Torontóba médiaművészeknek LIFT címmel. 
(on-the-move) 

A Liaison of Independent Filmmakers of Toronto (Torontói Filmesek Független Szövetsége) alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet médiaművészeknek LIFT címmel. A legalább négy, de legfeljebb hathetes ösztöndíj 2014 
szeptembere és 2015 augusztusa között használható fel Kanadában. Jelentkezési határidő:... » Tovább

6.4 Alkotóházi ösztöndíj Luxemburgba
A luxemburgi Casino Luxembourg alkotóházi ösztöndíjat hirdet angolul, franciául vagy németül folyékonyan beszélő, legfeljebb 40 éves

művészeknek. 
(KultúrPont) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a luxemburgi Casino Luxembourg - Forum d’art Contemporain (Casino 
Luxembourg – Kortárs művészeti fórum) legfeljebb 40 éves, angolul, franciául vagy németül folyékonyan 
beszélő művészeknek. A jelentkezőknek rendelkezniük kell mesterdiplomával, vagy legalább... » Tovább

6.5 Bridge Budapest Ösztöndíj Tehetségeknek
A Bridge Budapest ösztöndíjat hirdet tehetséges magyar fiataloknak és újságíróknak, hogy tapasztalatot szerezhessenek cégeknél. 
(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjat hirdet fiataloknak és újságíróknak Bridge Budapest Ösztöndíj Tehetségeknek címmel a Bridge 
Budapest. Az ifjúsági ösztöndíj célja, hogy a fiatalok egy hónap alatt tapasztalatot szerezhessenek olyan 
cégeknél, mint a Bridge Budapest alapító cégei. A jelentkezők közül kiválasztják azokat,... » Tovább
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6.6 Doktori ösztöndíj Kanadába - 2014/2015
A 2014/2015-ös tanévre is meghirdeti doktori ösztöndíját magyar doktoranduszoknak a kanadai Alberta Egyetem. 
(KultúrPont) 

A kanadai Alberta Egyetem Osztrák és Közép-Európai Tanulmányok Wirth Intézete a 2014/2015-ös tanévre 
is meghirdeti doktori ösztöndíját magyar hallgatóknak. A képzésre olyan, magyar állampolgársággal 
rendelkező és angolul kiválóan tudó hallgatók jelentkezhetnek, akik egy magyarországi egyetem... » 
Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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