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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Nemzetközivé válik az uniós kultúra

 

A kreatív termékek az EU külső exportjának 4.3 %-át teszik ki. Az OMC (Open Method of Coordination) új jelentése szerint, amelyet 
a Kreatív Szektorok Exportját és Internalizációját Támogató Stratégiákkal Foglalkozó Tagállami Szakértői Csoport készített, a 

kulturális export a kreatív ökoszisztéma fejlődésében is kulcsszerepet játszik. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A jelentés felhívja a figyelmet a kulturális és kreatív szektorok 
internalizációjában rejlő hatalmas potenciálra és az Európa szerte 
sikeresen megvalósított támogatási intézkedésekre. A bevált 
gyakorlatoknak összesen 33 példáját vizsgálta meg a 
tagállamokban, a kulturális és kreatív szektorok... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 IV. Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraverseny

 
Az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 2014-ben negyedik alkalommal hirdet pályázatot a Nemzetközi Bartók Béla Zeneiskolai 

Zongoraversenyen való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Pályázatot hirdet az Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány a 2014 
decemberében negyedik alkalommal megrendezendő Nemzetközi 
Bartók Béla Zeneiskolai Zongoraversenyen való részvételre. A 
versenyre a következő korcsoportokban nevezhetnek a Kárpát-
medence alapfokú zenei vagy művészeti iskoláinak zongora... » 
Tovább

2.2 Zeneszerző pályázat
A Magyar Zeneszerzők Egyesülete és a Vántus István Társaság pályázatot hirdet fiatal zeneszerzőknek kamara- és vokális darabok, 

valamint a capella gyermek-, női és vegyeskari művek szerzésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet fiatal zeneszerzőknek a Magyar Zeneszerzők 
Egyesülete és a Vántus István Társaság legfeljebb nyolcperces 
kamara- és vokális darabok, valamint a capella gyermek-, női és 
vegyeskari művek szerzésére. A pályázaton olyan magyarországi és
határon túli magyar zeneszerzők vehetnek részt,... » Tovább
2.3 Mesekönyvgyűjtő pályázat

 

A Mátrix Közhasznú Alapítvány Gyógyító Mesedoktorok mozgalma mesekönyvgyűjtő pályázatot hirdet óvodai csoportoknak és 

általános iskolás csapatoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Mesekönyvgyűjtő pályázatot hirdet a Mátrix Közhasznú 
Alapítvány Gyógyító Mesedoktorok mozgalma. A pályázaton 
óvodai csoportok és általános iskolás csapatok vehetnek részt. A 
pályázat keretében jótékony célra össze kell gyűjteni minél több 
már nem használt, de még jó állapotban lévő mesekönyvet. Az... » 
Tovább

2.4 Történelmi emlék - fotópályázat

 

A Vazul Vére történelmi rockopera alkotói fotópályázatot hirdetnek Történelmi emlék címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdetnek a Vazul Vére történelmi rockopera alkotói
Történelmi emlék címmel. A pályázat célja olyan fotók felkutatása,
amelyek részei lehetnek az Élő Forrás című dal videoklipjének. 
Beküldési határidő: 2014. április 29. » Tovább

2.5 Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj 2014

A Magyar Formatervezési Tanács 2014-ben is pályázatot hirdet a Magyar Formatervezési Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014-ben is pályázatot hirdet a Magyar Formatervezési Tanács a 
Magyar Formatervezési Díj odaítélésére. A Magyar Formatervezési 
Díjra három évnél nem régebbi, más személy szerzői 
iparjogvédelmi jogát nem sértő alkotásokkal lehet pályázni. Az 
elismeréssel a kiemelkedő színvonalú formatervezői... » Tovább
2.6 Tervpályázat a Wichmann söröző tűzfalára
Az Örökség és Társadalom Alapítvány kreatív tervpályázatot hirdet Kazinczy Street címmel az erzsébetvárosi Wichmann söröző 
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6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Hangstúdió épül a Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékeinek

 

980 ezer euróval támogatja a VELUX Alapítvány a Camp Europe Felsőörs Oktatási Non-profit Kft. Befektetés a biztos jövőbe 

programját, amelyben szerepel egy hangstúdió építése is a Snétberger Zenei Tehetség Központ számára. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Hangstúdió épül a Snétberger Zenei Tehetség Központ 
növendékeinek a Camp Europe Felsőörs Oktatási Non-profit Kft. 
Befektetés a biztos jövőbe programja keretében, amelyet a VELUX
Alapítvány 980 ezer euróval támogat. A támogatási szerződést 
2013 augusztusában írták alá, a projekt 2013 novembere és... » 
Tovább

6.2 Lengyel városé az Európa Díj

A lengyelországi Słupsk kapja a 2014-es Európa Díjat. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése 2014. április 10-én úgy 
döntött, hogy a 2014-es Európa Díjat a lengyelországi Słupsk 
városának adományozza. Az indoklás szerint a város 1988 óta 
úttörő szerepet vállal a nemzetközi együttműködésekben, és 
nemcsak a város önkormányzata, de a helyi lakosok,... » Tovább
6.3 Kutatás a kreatívipar helyzetéről

 

A Hétfa Elemző Központ kutatást végez a Design Terminál megbízásából a kreatívipar helyzetéről, jelentőségéről. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kutatást végez a Hétfa Elemző Központ a Design Terminál 
megbízásából a kreatívipar helyzetéről, jelentőségéről. A felmérés 
célja, hogy feltárja, mivel járul hozzá Magyarország 
versenyképességéhez a kreatívipar. Az eredmények ismeretében 
módszertani és tartalmi javaslatokat is tesznek a terület... » Tovább

6.4 A Kaszás Attila-díj idei jelöltjei

 

2014-ben Pogány Juditot, Nagy Alfrédot és Schneider Zoltánt jelölték a Kaszás Attila-díjra. A jelöltek közül a közönség választhatja ki 

azt, aki átveheti az elismerést. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014-es Kaszás Attila-díj utolsó jelölési fordulójába Pogány 
Judit, az Örkény István Színház, Nagy Alfréd, a sepsiszentgyörgyi 
(Románia) Tamási Áron Színház és Schneider Zoltán, a Radnóti 
Miklós Színház társulatának tagja jutott be – jelentette be Pokorni 
Zoltán, a XII. kerület... » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
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Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a Kreatív Európa Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel
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