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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 YAMA Ifjúsági Zenei Díj 2014

 

Ötödik alkalommal várják a nevezéseket a YAMA Ifjúsági Zenei Díjra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdetnek a 2014-es Young Audiences Music Awards (Fiatal 
Közönségek Zenéje Díj, YAMA) díjra. Az idén ötödik alkalommal 
meghirdetett díjra olyan művészek nevezését várják, akik a fiatal 
közönség számára készítenek kreatív és innovatív zenei produkciókat. 
A díjazottak nevét a svédországi... » Tovább

1.2 Szélesvásznú fények

 

Fényfestő pályázatot hirdet Szélesvásznú fények címmel a Monostori Erőd Hadkultúra Központ. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A komáromi Monostori Erőd Hadkultúra Központ fényfestő pályázatot 
hirdet Szélesvásznú fények címmel. A pályázatra a 2014. június 21-én, 
a Múzeumok Éjszakája keretében megrendezendő FortÉj 
programsorozatban bemutatható alkotásokat várnak. A következő 
témákban lehet pályázni: tűz; víz; szerelem. A... » Tovább

1.3 Verzió Emberi Jogi Filmfesztivál

 

Pályázatot hirdetnek a Verzió Emberi Jogi Filmfesztivál szervezői a fesztiválon való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. november 11. és 16. között Budapesten 11. alkalommal 
megrendezendő Verzió Emberi Jogi Filmfesztiválra várják a 
nevezéseket a fesztivál szervezői. A seregszemlén emberi jogi témájú 
egész estés és rövid dokumentumfilmeket mutatnak be. Korábban már 
nevezett filmekkel nem lehet pályázni.... » Tovább

1.4 YEAH! Európai Ifjúsági Zenei Díj

 

Pályázatot hirdetnek a YEAH! Európai Ifjúsági Zenei Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2013. február 1. és 2014. június 30. között készült produkciókkal és 
projektekkel lehet pályázni a YEAH! Európai Ifjúsági Zenei Díjra. A 
díjjal professzionális szervezők, művészek, a kulturális élet szereplői, 
valamint az európai zenével foglalkozó kulturális intézmények új 
közönségeket megcélzó... » Tovább
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1.5 Megmentésre váró templomok! - pályázat

 

Megmentésre váró templomok! címmel alkotópályázatot hirdet a Harmónium Független Kommunikációs Egyesület. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Harmónium Független Kommunikációs Egyesület alkotópályázatot 
hirdet Megmentésre váró templomok! címmel a szórványban élőknek. 
A pályázatra 18 éven aluli és 18 éven felüli, elsősorban határon túli 
magyarok alkotásait várják olyan, sürgős beavatkozást igénylő 
épületekről, amelyekre a pályázók... » Tovább

1.6 Média a Tehetségekért Díj

 

Az Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet a Média a Tehetségekért Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Média a Tehetségekért Díj odaítélésére az 
Új Európa Alapítvány. A díjra olyan újságírók és médiamunkások 
nevezhetnek, akik 2014. január 1. és október 31. között megjelent 
írásukkal, cikkükkel, interjújukkal, riportjukkal, összeállításukkal egy 
sikeres vagy tehetséges... » Tovább

1.7 Tiszta szavak ereje - verspályázat

 

Az Éden Művészeti Hálózat verspályázatot hirdet Tiszta szavak ereje címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Verspályázatot hirdet az Éden Művészeti Hálózat Tiszta szavak ereje 
címmel. A pályázatra legalább 14 éves amatőr és kötettel már 
rendelkező versírók alkotásait várják kötetlen témában. Beküldési 
határidő: 2014. június 16. » Tovább

1.8 Irodalmi/történelmi pályázat ’56 emlékére

 

A Rákóczi Szövetség és a Rákóczi Szövetség Rákos Mezeje tagszervezete irodalmi/történelmi pályázatot hirdet középiskolásoknak és 

hallgatóknak 1956. október 23-a emlékére. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi/történelmi pályázatot hirdet a Rákóczi Szövetség és a Rákóczi
Szövetség Rákos Mezeje tagszervezete kárpát-medencei magyar 
középiskolásoknak és első, valamint másodéves főiskolásoknak és 
egyetemistáknak. Az 1956. október 23-a emlékére meghirdetett 
pályázatra a következő témákban várják az... » Tovább

1.9 Szerelem - film- és fotópályázat 

 A Faludi Ferenc Akadémia film- és fotópályázatot hirdet Szerelem címmel a XVIII. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemlén és 

Fotókiállításon való részvételre. 
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(Pályázatfigyelő) 

Amatőr film- és fotópályázatot hirdet a 18. alkalommal megrendezendő
Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemlén és Fotókiállításon való 
részvételre a Faludi Ferenc Akadémia. A Szerelem címmel meghirdetett
pályázatra fotókat, valamint kisjáték-, kísérleti és dokumentumfilmeket
várnak. A filmszemlét és... » Tovább

1.10 Az év utazója - pályázat

 

Az Index.hu Zrt. és a Magyar Turizmus Zrt. pályázatot hirdet turisztikai látványosságokat bemutató rövidfilmek készítésére Az év 

utazója címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Index.hu Zrt. és a Magyar Turizmus Zrt. Az év 
utazója címmel rövidfilmek készítésére. A pályázatra 18 éven felüli 
alkotók küldhetnek be egy-egy turisztikai látványosságot bemutató, 
legfeljebb egyperces rövidfilmeket. A pályázat nyertese 2014. június 
30. és augusztus 31. között... » Tovább

1.11 Médiatábor Budapesten

 

Pályázatot hirdetnek a 2014 júniusában a Rózsadombon megrendezendő Médiatábor szervezői a táborban való kedvezményes 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

A 2014. június 23. és 29. között a Rózsadombon megrendezendő 
Médiatábor szervezői pályázatot hirdetnek 12 és 19 év közötti 
diákoknak a táborban való kedvezményes részvételre. A pályázatra a 
média befolyásoló hatásáról, illetve a pályázó saját újságírói 
ambícióiról szóló cikkeket várnak.... » Tovább

1.12 Nógrádi tájakon - alkotópályázat

 

A Pásztói Múzeum alkotópályázatot hirdet gyerekeknek, fiataloknak és családoknak Nógrádi tájakon címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Pásztói Múzeum óvodásoknak, általános- és 
középiskolás diákoknak, valamint családoknak Nógrádi tájakon 
címmel. A pályázatra rajzokat, írásokat, fényképeket, ragasztott képeket
tartalmazó naplószerű beszámolókat várnak. Beküldési határidő: 2014. 
október 31. » Tovább

1.13 5. Éves ENCATC Kutatóülés

 

A 2014 szeptemberében megrendezendő 22. Éves ENCATC Konferencia keretében ötödik alkalommal mutatják be munkájukat 

kulturális szakértők az Éves ENCATC Kutatóülésen. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Várják előadók jelentkezését a 2014. szeptember 17. és 19. közötti 22. 
Éves ENCATC Konferencia keretében megrendezendő 5. Éves 
ENCATC Kutatóülésre. A brnói (Csehország) rendezvény lehetőséget 
nyújt arra, hogy egyetemi oktatók, kutatók, kulturális szervezők, 
hallgatók, szakemberek és művészek... » 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 

2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

2.1 Projektmenedzsment lépésről lépésre képzés

 

2014 augusztusában Projektmenedzsment lépésről lépésre címmel kurzust indít a Tempus Közalapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tempus Közalapítvány 2014. augusztus 25-én kurzust indít 
Projektmenedzsment lépésről lépésre címmel. A 60 órás kurzus témája 
a projekttervezés, pályázatkészítés és projektvégrehajtás. A résztvevők 
egyéni tanácsadásban részesülhetnek. A képzés alatt mindenki a saját 
projekttervén dolgozik, és az... » Tovább

2.2 Ismét EU-angol szaknyelvi képzés indul Budapesten

 

2014 augusztusában ismét EU-angol szaknyelvi képzést indít a Tempus Közalapítvány Budapesten. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tempus Közalapítvány 2014. augusztus 25. és 27. között ismét EU-
angol szaknyelvi képzést tart Budapesten. A 200 órás szaknyelvi képzés
keretében szó lesz az Európai Unió működéséről, a Tanácsról és a 
Parlamentről is. A résztvevők megismerhetik az EU alapjait, a 
többnyelvű uniós kommunikáció... » Tovább

2.3 Videomapping műhelyfoglalkozás

 

A 2014 júniusában megrendezendő hollandiai Élő Előadók Találkozója keretében videomapping műhelyfoglalkozást szervez a spanyol 

Telenoika. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A spanyol Telenoika a 2014. június 26. és 28. között Hollandiában 
megrendezendő Élő Előadók Találkozója keretében videomapping 
műhelyfoglalkozást szervez. A virtuális épületfestésről szóló képzést a 
fesztivál minden napján megrendezik. A részvétel előzetes 
jelentkezéshez kötött. » Tovább

2.4 FLxER műhelyfoglalkozás
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FLxER műhelyfoglalkozást szerveznek a 2014 júniusában megrendezendő hollandiai Élő Előadók Találkozója keretében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. június 26. és 28. között Hollandiában megrendezendő Élő 
Előadók Találkozója keretében FLxER műhelyfoglalkozást szerveznek 
az ingyenes vj program használatáról. A hangot és képet is kezelő 
programról szóló képzést a fesztivál minden napján megtartják. » 
Tovább

2.5 14. Pécsi Országos Színházi Találkozó

 

2014 júniusában 14. alkalommal rendezik meg a Pécsi Országos Színházi Találkozót. 
(Kreatív Európa Iroda) 

14. alkalommal rendezik meg 2014. június 5. és 14. között a Pécsi 
Országos Színházi Találkozót. A fesztivál programjában 13 előadás 
szerepel – hat Budapestről, négy vidékről, három pedig határon túli 
színházakból. A színházi előadások mellett kiállítások, koncertek, 
gyermekprogramok és... » Tovább

2.6 Pécsi Családi Színházi Fesztivál

 

Második alkalommal rendezik meg a Pécsi Országos Színházi Találkozó felvezetéseként a Pécsi Családi Színházi Fesztivált. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 27. és június 2. között második alkalommal rendezik meg 
a Pécsi Családi Színházi Fesztivált. A júniusi Pécsi Országos Színházi 
Találkozó felvezetéseként megrendezett fesztiválon 11 hazai színház 13
produkcióját és a Pécsi Tudományegyetem egy előadását mutatják be. 
A családi fesztivált... » Tovább

2.7 Színjátszó tábor Budapesten

 

2014-ben ismét színjátszó tábort rendez a Magyar Színház. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Színház 2014. június 16. és 20., valamint 2014. július 28. és 
augusztus 1. között ismét színjátszó táborokat szervez Budapesten. A 
táborokba 7 és 18 év közötti diákok jelentkezését várják. A két táborban
legfeljebb 30-30 fő vehet részt. Jelentkezési határidő: 2014. június 6. » 
Tovább

3. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Brit projekthez társzervezőt keresnek

 Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt egy brit rendezvényszervező cég. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A brit Festival and Events International rendezvényszervező cég 
társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához. A European Family Arts 
Campaign (Európai Családi Művészetek Kampány) című 
közönségépítő projekt célja a vizuális és előadó-művészeti... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

4. EGYÉB INFORMÁCIÓK

4.1 Tippek és trükkök a pályázatíráshoz

 

A Tempus Közalapítvány cikket tett közzé Ne ess pánikba: tippek és trükkök pályázatíráshoz címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ne ess pánikba: tippek és trükkök pályázatíráshoz címmel cikket közölt
a Tempus Közalapítvány kezdő pályázatíróknak. A cikk szerzője, 
Kellermann Éva már másfél évtizede foglalkozik európai uniós 
pályázatok megírásával, program- és projektszintű menedzsmentjével. 
A szerző kiemeli, mennyire fontos a... » Tovább

4.2 Felvételt hirdet az Opera Gyermekkara

 

A Magyar Állami Operaház Gyermekkara a 2014/2015-ös tanévre felvételt hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Felvételt hirdet a Magyar Állami Operaház Gyermekkara a 2014/2015-
ös tanévre budapesti vagy Budapest környéki kisiskolásoknak. Olyan 
diákok jelentkezését várják, akik 2014 őszén kezdik meg elsőtől 
hatodik osztályukat. Feltétel a jó zenei hallás és a tiszta énekhang. A 
felvételi folyamatos. » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a Kreatív Európa 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: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.

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

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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