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1.1 Változások a Platform terület beadásánál

 

Változás állt be a Kultúra Alprogram Európai Platformok pályázati csomagjában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Számos olyan dokumentumot, melyet eddig CD-ROM vagy USB 
formájában kellett biztosítani, a 2015 február 25-i beadásnál az 
elektronikus űrlaphoz kell csatolni. A csomag tartalma megtekinthető a 
PLATFORM... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság irodalmi és művészeti pályázatot hirdet Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi és művészeti alkotópályázatot hirdet az Országos Mécs László
Irodalmi Társaság Valaki tavaszt, változást patakoztat a világra címmel.
A pályázaton 18 éven felüli hivatásos és amatőr költők és írók vehetnek
részt. Minden alkotó legalább három, de legfeljebb öt irodalmi művel 
pályázhat.... » Tovább

2.2 FÉSZ-BUKTATÓK avagy az arctalanság arcátlansága

 

A tótkomlósi Jankó János Általános Iskola és Gimnázium karikatúrapályázatot hirdet középiskolásoknak FÉSZ-BUKTATÓK avagy 

az arctalanság arcátlansága címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Karikatúrapályázatot hirdet a tótkomlósi Jankó János Általános Iskola 
és Gimnázium FÉSZ-BUKTATÓK avagy az arctalanság arcátlansága 
címmel. A pályázaton középiskolás diákok vehetnek részt. Az 
internetezés előnyeit, hátrányait és veszélyeit bemutató alkotásokkal 
lehet pályázni. Beküldési határidő:... » Tovább

2.3 A Műcsarnok pályázata művészeknek

 

A festészet, a szobrászat, a rajz és a grafika területén tevékenykedő művészeknek hirdet pályázatot a Műcsarnok a 2015-ös 

Képzőművészeti Nemzeti Szalonon való bemutatkozásra. 
(pályázatok.org) 

A Műcsarnok pályázatot hirdet művészeknek a 2015-ös 
Képzőművészeti Nemzeti Szalonon való részvételre. A pályázaton a 
festészet, a szobrászat, a rajz és a grafika területén, valamint ezek 
határterületein tevékenykedő művészek vehetnek részt. Csak 21. 
életévüket betöltött művészek portfólióját... » Tovább

2.4 Pályázat hungarikumok gyűjtésére és megismertetésére
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Pályázatot hirdet a Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, 

megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására. 
(pályázatok.org) 

A Földművelésügyi Minisztérium és a Hungarikum Bizottság 
pályázatot hirdet HUNG-2014C kódszámmal a nemzeti értékek és 
hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, 
megőrzésének és gondozásának támogatására. A pályázat keretében 
helyi értéktárak létrehozásának, meglévő helyi... » Tovább

2.5 Trilak Arany Ecset Díj

 

A Trilak Festékgyártó pályázatot hirdet a Trilak Arany Ecset Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Trilak Festékgyártó a Trilak Arany Ecset Díj 
odaítélésére három kategóriában. A Lakberendező és a Festő 
kategóriában egy fotót kell beküldeni egy olyan felületről, amelyet 
Trilak festékkel festettek. A Lakossági kategóriában Beltéri festés és 
Régiből újat témákban várják a... » Tovább

2.6 Ha mobilnet van, minden van? - videópályázat

 

A Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos Egyesülete videópályázatot hirdet diákoknak Ha mobilnet van, minden van? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Videópályázatot hirdet 12 és 22 év közötti diákoknak Ha mobilnet van, 
minden van? címmel a Diák- és Ifjúsági Újságírók Országos 
Egyesülete. A pályázatra legfeljebb háromperces videókat várnak a 
mobilnet hasznáról. Elsősorban mobiltelefonnal felvett, a tartalomra, 
ötletre építő videókkal lehet... » Tovább

2.7 Pályázat ösztöndíjas fotográfusképzésre

 

A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet a 2015-ös fotográfusképzésén való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet 2015-ös ösztöndíjas fotográfusképzésre a Szellemkép 
Alapítvány. Az ösztöndíjra egy 12-18 képből álló portfólióval lehet 
pályázni. A pályázat keretében 50 százalékos tandíjtámogatást lehet 
elnyerni. Pályázati határidő: 2015. január 20. » Tovább

2.8 Mobilitási pályázat Máltára

 A Valletta 2018 Alapítvány és a Roberto Cimetta Alap mobilitási pályázatot hirdet művészeknek Máltára. 
(on-the-move) 
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Mobilitási pályázatot hirdet művészeknek a Valletta 2018 Alapítvány és
a Roberto Cimetta Alap Máltára. A program célja, hogy támogassa a 
művészek mobilitását Európában és a mediterrán térségben. A pályázat 
keretében Máltán zajló, vagy Máltához kötődő projekteket támogatnak.
Pályázati határidő:... » Tovább

2.9 Film Up! - filmpályázat hallgatóknak

 

Az ELTE Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központja és az InfoPark Alapítvány filmpályázatot hirdet PhD- és MSc/MA-

hallgatóknak Film Up! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Filmpályázatot hirdet PhD- és MSc/MA-hallgatóknak az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem (ELTE) Rektori Hivatal Pályázati és 
Innovációs Központja és az InfoPark Alapítvány Film Up! Érdekes a 
kutatásod? Fontosnak tartod, hogy ezt mások is megismerjék? Készíts 
filmet! címmel. A pályázatra az ELTE mester-... » Tovább

2.10 Az NKA pályázata könyvek igénylésére

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadási Kollégiuma könyvtáraknak az NKA által támogatott könyvek igénylésére. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadási Kollégiuma pályázatot hirdet 
könyvtáraknak az NKA által támogatott könyvek igénylésére. A 
könyvtámogatásra a pályázat mellékletében megnevezett könyvtárak 
pályázhatnak. Pályázati határidő: 2015. január 31. » Tovább

2.11 Használd ki okosan a téli estéket, és nyerj! - pályázat

 

A Napraforgó Kiadó pályázatot hirdet gyerekeknek könyvismertetők írására Használd ki okosan a téli estéket, és nyerj! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet gyerekeknek könyvismertetők írására a Napraforgó 
Kiadó. A Használd ki okosan a téli estéket, és nyerj! címmel 
meghirdetett pályázatra 6 és 14 év közötti gyerekek recenzióit várják. A
pályázaton személyes élmények alapján megírt könyvismertetőkkel 
lehet részt venni. A legjobb tíz... » Tovább

2.12 Felfedezettjeink 2015 - Magamra ismerek

 

Az Aegon Művészeti Díj irodalmi pályázatot hirdet középiskolásoknak Felfedezettjeink 2015 – Magamra ismerek címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet az Aegon Művészeti Díj Magamra 
ismerek címmel a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 
Felfedezettjeink 2015-ös felhívásának keretében. A pályázaton 8-13 
évfolyamos diákok vehetnek részt legalább három, de legfeljebb 
ötoldalas esszékkel. Olyan, erre a célra... » Tovább
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2.13 A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása 

 

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatot hirdet Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok intézményei, valamint 
bármely, tehetséggondozást végző intézmény munkatársainak A kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása témában megvalósuló

blended learning képzéseken való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok 
intézményei, valamint bármely, tehetséggondozást végző intézmény 
munkatársainak a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége A 
kétszeresen kivételes tanulók tehetséggondozása témában megvalósuló 
blended learning képzéseken való... » Tovább

2.14 Család–szeretet - irodalmi pályázat 

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Család–szeretet 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet amatőr alkotóknak Család–szeretet címmel 
az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes 
Népfőiskolai Társaság. A pályázatra a családról, a családok 
fontosságáról és a szeretetről szóló alkotásokat várnak. Minden alkotó 
legalább két, de legfeljebb négy... » Tovább

2.15 Egyperces rémálmok - novellapályázat

 

A Tales from the Blog portál novellapályázatot hirdet Egyperces rémálmok címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Novellapályázatot hirdet a Tales from the Blog portál Egyperces 
rémálmok címmel. A pályázatra korábban meg nem jelent, magyar 
nyelven íródott horrornovellákat várnak. Minden alkotó legfeljebb 
három novellával pályázhat. A legjobbnak ítélt műveket egy ingyenes 
e-könyvben jelentetik meg. Beküldési... » Tovább

2.16 Pályázat a magyar kulturális örökség megőrzésére

 

Pályázatot hirdet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a magyar kulturális örökség 

megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás 
Támogatáskezelő pályázatot hirdet a magyar kulturális örökség 
megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló 
tehetséggondozó programok támogatására. Az NTP-MKÖ-14 
kódszámmal meghirdetett pályázaton általános iskolák,... » Tovább

2.17 Újév, évkezdés - irodalmi villámpályázat 
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Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi villámpályázatot hirdet az újév, az 

évkezdés témájában. 
(Pályázatfigyelő) 

Újévi irodalmi villámpályázatot hirdet az Országos Mécs László 
Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság az újév, az 
évkezdés témájában. A pályázaton 14 éven felüli amatőr írók vehetnek 
részt verseikkel és prózai műveikkel. Minden alkotó legalább két, de 
legfeljebb négy alkotást... » Tovább

2.18 Szerelem - irodalmi pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Szerelem címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Szerelem címmel. A 
pályázaton 14 éven felüli amatőr és rendszeresen publikáló szerzők 
vehetnek részt verseikkel és prózai műveikkel. A szerelem, a Valentin-
nap és a szerelmi csalódás... » Tovább

2.19 Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat

 

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

2015-ben ismét meghirdeti az Arany Sas Díj Történelmi 
Novellapályázatot a Magyar Irodalmi Lap. A pályázatra az egyetemes 
magyarság sorsát, a Kárpát-medence történetét feldolgozó írásokat 
várnak. Életkortól, állampolgárságtól és foglalkozástól függetlenül 
bárki küldhet be alkotásokat. A díjakat 2015... » Tovább

2.20 A művészet az elmondhatatlan tolmácsa - alkotópályázat

 

A Zachor Alapítvány alkotópályázatot hirdet felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás diákoknak A művészet az 

elmondhatatlan tolmácsa címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Zachor Alapítvány január 27-e, a holokauszt 
nemzetközi emléknapja tiszteletére A művészet az elmondhatatlan 
tolmácsa címmel. A pályázaton felső tagozatos általános iskolás, 
valamint középiskolás diákok vehetnek részt olyan alkotásaikkal, 
amelyek alapjául a Dél-kaliforniai... » Tovább

2.21 Művészeti pályázat fiataloknak 

 A Kecskeméti Ifjúsági Otthon művészeti pályázatot hirdet fiataloknak a 2015-ös Kecskemét Fringe összművészeti fesztiválon való 

bemutatkozásra. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Kecskeméti Ifjúsági Otthon fiataloknak a 2015-ben 
megrendezendő Kecskemét Fringe összművészeti fesztiválon való 
részvételre. A fesztiválra 14 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek 
bármilyen művészeti ágban; a zene, a tánc, a színjáték, az írás, a film, a
képző- és... » Tovább

2.22 Országos zenei tehetségkutató

 

A Snétberger Zenei Tehetség Központ országos zenei tehetségkutatót szervez fiatal zenészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Országos zenei tehetségkutatót szervez hátrányos helyzetű, fiatal 
zenészeknek a Snétberger Zenei Tehetség Központ 2015. február 14. és 
március 8. között. A tehetségkutató célja, hogy megtalálják azokat a 12 
és 18 év közötti fiatalokat, akik gitáron, basszusgitáron, bőgőn, csellón,
hegedűn, brácsán,... » Tovább

2.23 Az én Pannoniám

 

Pályázatot hirdet a Garay János Általános Iskola Az én Pannonián címmel megrendezendő vers- és prózamondó találkozón való 

részvételre. A találkozóra középiskolásokat várnak. 
(Pályázatfigyelő) 

A szekszárdi Garay János Általános Iskola pályázatot hirdet 
középiskolásoknak Az én Pannoniám címmel megrendezendő Kárpát-
medencei középiskolai vers- és prózamondó találkozón való 
részvételre. A találkozóra 14 éven felüli középiskolások nevezhetnek, 
iskolánként legfeljebb két-három fő. Egy Tolna... » Tovább

2.24 Illusztrációs pályázat

 

A Liget Műhely Alapítvány meseillusztrációs pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Meseillusztrációs pályázatot hirdet a Liget Műhely Alapítvány 
Szitakötő című folyóirata. A pályázatra a kiíráshoz mellékelt, Búth 
Emília-meséhez készített illusztrációkat várnak. A kiválasztott 
illusztrációk készítője szerzői honoráriumot és további megbízásokat 
kap. Beküldési határidő: 2015.... » Tovább

2.25 Író-újságíró pályázat

 Az Inter Japán Magazin író-újságíró pályázatot hirdet a japán-magyar kapcsolatok erősítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Író-újságíró pályázatot hirdet az Inter Japán Magazin a japán-magyar 
kapcsolatok erősítésére. A pályázatra interjúkat, riportokat, novellákat 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34981
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34980
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34980
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34979
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34979
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34978
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34978
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34966
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34978
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34979
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34980
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34981


és tanulmányokat várnak. Az írásművek épülhetnek japán-magyar 
történésekre, gondolati szintű közös elemekre, és a két nemzet közötti 
további kapcsolati... » Tovább

2.26 Eszme- és művelődéstörténeti pályázat

 

Pályázatot hirdet fiatal kutatóknak a Nemzeti Közszolgálati Egyetem a modern és kortárs eszme- és művelődéstörténet témakörében 

tervezett kutatás megvalósítására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot hirdet fiatal kutatóknak a 
modern és kortárs, magyar és nemzetközi politikai, társadalmi és 
vallási gondolkodás kutatására. Az eszme- és művelődéstörténeti 
pályázaton olyan, a 30. életévüket 2015. február 1-jén még be nem 
töltött kutatók vehetnek részt,... » Tovább

2.27 Pályázat embléma tervezésére

 

Az Apokrif Lapkiadó Társaság pályázatot hirdet az Apokrif irodalmi folyóirat új emblémájának megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Apokrif irodalmi folyóirat új emblémájának 
megtervezésére az Apokrif Lapkiadó Társaság. A pályázatra grafikusok,
tipográfusok és képzőművészek terveit várják. A nyertes pályamű 
tiszteletdíjat kap. Beküldési határidő: 2015. március 1. » Tovább

2.28 Dalszövegíró pályázat

 

Az Európai Protestáns Egyházak Közössége pályázatot hirdet énekszövegek írására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet énekszövegek írására a reformáció 500. évfordulója 
alkalmából a Community of Protestant Churches in Europe (Európai 
Protestáns Egyházak Közössége). A pályázatra a kiírásban megadott 
egyházi énekek dallamára, vagy egy később megírandó dallamra írt új 
szövegeket várnak. Amennyiben... » Tovább

2.29 Mediterranea XVII Fiatal Művészek Biennáléja

 

Vizuális művészek, filmesek, írók, előadóművészek, zenészek, tervezők, stylistok és séfek jelentkezését várják a 2015 októberében 

Milánóban megrendezendő Mediterranea XVII Fiatal Művészek Biennáléjára. 
(on-the-move) 

Várják fiatal művészek jelentkezését a 2015. október 22. és 25. között 
Milánóban (Olaszország) megrendezendő Mediterranea XVII Fiatal 
Művészek Biennáléjára. A rendezvényre 1980. december 31. után 
született vizuális művészek, filmesek, írók, előadóművészek, zenészek, 
tervezők, stylistok és séfek... » Tovább

2.30 Az Aposztróf irodalmi pályázata
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Az Aposztróf Kiadó irodalmi alkotópályázatot hirdet amatőr szerzőknek. 
(pályázatok.org) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet az Aposztróf Kiadó amatőr 
szerzőknek. A pályázatra minden alkotó legfeljebb három verset vagy 
két novellát küldhet be. A kiválasztott műveket egy kötetben jelentetik 
meg. Beküldési határidő: 2015. március 10. » Tovább

2.31 Cirkuszművészeti pályázat

 

Pályázatot hirdetnek cirkuszművészeknek a CircusNext projektben való részvételre. 
(on-the-move) 

A CircusNext projektben való részvételre hirdetnek pályázatot 
cirkuszművészeknek. A pályázaton egyénileg és társulatként is részt 
lehet venni, amennyiben a tagok nem tanulnak jelenleg 
cirkusziskolában, és rendelkeznek egy folyamatban lévő projekttel. 
Pályázati határidő: 2015. február 27. » Tovább

2.32 Zenés színházi fesztiválra várnak fellépőket

 

Opera- és zenés színházi előadásokkal lehet jelentkezni a 2016 májusában Hollandiában megrendezendő Zenés Színház MOST 

fesztiválra. 
(on-the-move) 

2016. május 26. és 28. között színházi találkozót rendeznek 
Rotterdamban (Hollandia) Music Theatre NOW (Zenés Színház 
MOST) címmel. A rendezvény szervezői várják bemutatkozni vágyó 
társulatok jelentkezését. A fesztiválra operákkal és más zenés színházi 
előadásokkal lehet... » 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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Projektvezetőt keresnek Bejrútba

 A bejrúti Dán Nagykövetség projektvezetőt keres 2015 márciusától. 
(on-the-move) 

Projektvezető munkatársat keres a bejrúti (Libanon) Dán 
Nagykövetség. Elvárások: releváns végzettség, projekt- vagy program 
vezetői tapasztalat, a Közel-Kelet ismerete, a dán kultúra és társadalom 
beható ismerete, folyékony dán és angol nyelvtudás, kiváló 
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kommunikációs képesség, a közösségi média... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 VI. Országos Szűr-szűrrátét, Szűcshímzés és Nemez Konferencia 

 

A Bihari Népművészeti Egyesület 2015 májusában szakmai konferenciát szervez Kitesszük a szűrét... VI. Országos Szűr-szűrrátét, 

Szűcshímzés és Nemez Konferencia címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

2015. május 22-én konferenciát szervez Berettyóújfalun a Bihari 
Népművészeti Egyesület Kitesszük a szűrét... VI. Országos Szűr-
szűrrátét, Szűcshímzés és Nemez Konferencia címmel. A konferencia 
alkalmából kiállítást is rendeznek Kitettük a szűrét... címmel. A 
kiállításra várják egyéni... » Tovább

4.2 Kéthetes intenzív előadó-művészeti gyakorlat

 

2015 nyarán kéthetes gyakorlatot szervez az IUGTE táncosoknak, színészeknek, koreográfusoknak, mozgásrendezőknek és fizikai 

színházi rendezőknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. június 14. és 28. között kéthetes intenzív előadó-művészeti 
gyakorlatot szervez az International University "Global Theatre 
Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, 
IUGTE) Oroszországban. A gyakorlatra táncosokat, színészeket, 
koreográfusokat, mozgásrendezőket és fizikai... » Tovább

4.3 A 2005-ös UNESCO-egyezmény évfordulója - konferencia

 

2015 májusában konferenciát szerveznek Kanadában a 2005-ös UNESCO-egyezmény tizedik évfordulója alkalmából. 
(on-the-move) 

Konferenciát szervez a Canadian Coalition for Cultural Diversity 
(Kanadai Koalíció a Kulturális Sokszínűségért) 2015. május 28. és 30. 
között a kanadai Québecben a 2005-ös UNESCO-egyezmény 
elfogadásának tizedik évfordulója alkalmából. A kulturális kifejezések 
sokszínűségének védelméről és... » Tovább

4.4 Kulturális intézmények a városi és területi fejlődés szolgálatában

 Francia és angol nyelvű kulturális szemináriumot szerveznek 2015 tavaszán kulturális szakembereknek Franciaországban. 
(on-the-move) 

2015. március 26. és április 3. között kétnyelvű szemináriumot 
szerveznek Párizsban és Nantes-ban (Franciaország) Cultural 
institutions in the service of urban and territorial development 
(Kulturális intézmények a városi és területi fejlődés szolgálatában) 
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címmel. A rendezvényre angol vagy francia... » Tovább
4.5 Színházi találkozó Németországban

 

2015 májusában színházi találkozót rendeznek Németországban fiatal színházi embereknek. 
(on-the-move) 

Színházi találkozót rendeznek 2015. május 1. és 17. között 
Németországban Berliner Festspiele – Theatertreffen (Berlini Ünnepi 
Játékok – Színházi Találkozó) címmel. A kéthetes nemzetközi 
találkozóra legfeljebb 35 éves, professzionális színházi emberek 
jelentkezését várják.... » Tovább

4.6 Művészeti konferencia Hágában

 

2015 májusában konferenciát szerveznek Hágában Long Live Arts címmel. 
(on-the-move) 

Konferenciát szerveznek Hágában (Hollandia) 2015. május 21-én és 
22-én Long Live Arts – Cultural Participation by Older People (Éljenek
a művészetek – Idős emberek kulturális részvétele). A konferencia a 
politika, a gyakorlat és a kutatás szemszögéből vizsgálja az idősek 
kultúrában való... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervező lenne egy spanyol alapítvány

 

Egy spanyolországi alapítvány társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervező lenne az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatokban a spanyolországi Caja de Burgos 
Alapítvány. Az alapítvány előadó-művészeti és vizuális művészeti 
projektekben, illetve egy már létező európai hálózatban venne részt. A 
Caja de Burgos évi 13,5 millió... » Tovább

5.2 Spanyol kulturális központ társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy spanyol kulturális központ. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A spanyolországi Cuartel de Artillería (Tüzérségi laktanya) kulturális 
szervezet társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa 
programja keretében benyújtandó pályázatához. A Kultúra alprogram 
Európai platformok intézkedése keretében pályázó szervezet kortárs 
kultúrával és művészettel... » Tovább
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5.3 Társszervezőt keres a KIBLA

 

Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt a KIBLA kulturális és oktatási szervezet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A szlovéniai KIBLA kulturális és oktatási szervezet társszervezőt keres 
az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A 2015 szeptemberében induló kétéves projekthez a 
kulturális és a kreatív szektorban aktívan tevékenykedő partnereket 
várnak. A projekt célja a... » Tovább

5.4 Társszervezőt keres egy olasz város

 

Az olaszországi Catania társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához az olaszországi Catania. A 
Mappe / Urban Routes (Térképek / Városi útvonalak) című projekt 
célja egy olyan kulturális fesztivál megszervezése több városban, 
amely a kortárs város témájára reflektál. A... » Tovább

5.5 Társszervezőt keres egy horvát színtársulat

 

A horvátországi B GLAD színházi produkciós vállalat társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 

pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához a horvátországi B GLAD színházi 
produkciós vállalat. A színtársulat célja a musical színház fejlesztése 
egy platform segítségével. A projekt keretében producerek, 
koreográfusok, előadóművészek és... » Tovább

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

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj Tajvanba

 

A tajvani Badouzi közösség alkotóházi ösztöndíjat hirdet Paradicsom: a fenntartható óceánok címmel. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a tajvani Badouzi közösség 
Paradise: Sustainable Oceans (Paradicsom: a fenntartható óceánok) 
címmel. Az ösztöndíj 25 napra szól, és hat külföldi művész kaphatja 
meg. Pályázati határidő: 2015. február 20. » Tovább

6.2 Campus Hungary - ösztöndíj felsőoktatási munkatársaknak
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A Balassi Intézet ösztöndíjpályázatot hirdet a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények és kihelyezett karok teljes 

vagy részmunkaidős munkatársainak a Nemzeti Kiválóság Program – Campus Hungary keretében. 
(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Balassi Intézet a Nemzeti Kiválóság 
Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési 
programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi 
támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program keretében a 
konvergencia régiókban található felsőoktatási... » Tovább

6.3 Campus Hungary - ösztöndíj felsőoktatási hallgatóknak

 

A Balassi Intézet ösztöndíjpályázatot hirdet a konvergencia régiókban található felsőoktatási intézmények hallgatóinak a Nemzeti 

Kiválóság Program – Campus Hungary keretében. 
(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Balassi Intézet a Nemzeti Kiválóság 
Program - Campus Hungary, K+F projektekhez és képzési 
programokhoz kapcsolódó, nemzetközi hallgatói mobilitás személyi 
támogatási rendszerének fejlesztése konvergencia program keretében a 
konvergencia régiókban található felsőoktatási... » Tovább

6.4 Nemzetközi ösztöndíj fiatal szakembereknek

 

Ösztöndíjat hirdet a németországi ifa Dél- és Közép-Ázsiába, valamint más iszlám országokba. 
(on-the-move) 

A németországi Institut für Auslandsbeziehungen (Kulturális 
Külkapcsolatok Intézete, ifa) ösztöndíjat hirdet fiatal szakembereknek 
és önkénteseknek Dél- és Közép-Ázsiába, valamint más iszlám 
országokba. A kulturális ösztöndíjat a következő területeken lehet 
megpályázni: tudásalapú társadalom és... » Tovább

6.5 Vizuális művészeti ösztöndíj Skóciába

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek a skóciai Kelta Nyelv Nemzeti Központja. 
(on-the-move) 

A skóciai (Egyesült Királyság) National Centre for Gaelic Language 
(Kelta Nyelv Nemzeti Központja) alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális
művészeknek 2015 nyarára-őszére. A skye-i ösztöndíjra legalább 
hároméves művészeti képzésben részesült professzionális művészek 
pályázhatnak. A 12 hetes program... » Tovább

6.6 Alkotóházi ösztöndíj Chilébe

 Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek művészeknek a chilei ESO-ba. 
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(on-the-move) 

Az Ars Electronica alkotóházi ösztöndíjat hirdet a chilei European 
Southern Observatory-ba (Európai Déli Obszervatórium, ESO) 
művészeknek. Az ösztöndíjra olyan művészek jelentkezhetnek, akiknek
a munkájára jellemző az interdiszciplinaritás, a digitális kreativitás és 
az interkulturális kapcsolatok.... » Tovább

6.7 Alkotóházi ösztöndíj táncosoknak

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek Írországba 2015 áprilisára és júniusára táncosoknak. 
(on-the-move) 

TRY! (Próbáld meg!) címmel alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek 
Írországba táncosoknak. Az alkotóházi programra olyan professzionális
művészek jelentkezhetnek, akik szeretnék fejleszteni saját 
táncnyelvüket. Az ösztöndíjak egy vagy két hétre szólnak 2015 
áprilisában vagy júniusában. Pályázati... » Tovább

6.8 Előadó-művészeti ösztöndíj Németországba

 

A németországi NRW Kultur alkotóházi ösztöndíjat hirdet előadóművészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet előadóművészeknek a németországi 
NRW Kultur. A 6-12 hetes ösztöndíjra táncosok, koreográfusok és 
színészek pályázhatnak. Az ösztöndíj 2015 augusztusától novemberéig 
használható fel, összege legfeljebb 7500 euró. Pályázati határidő: 2015.
február 15. » Tovább

6.9 Norvég alkotóház táncművészeknek

 

A norvégiai Dansearena nord alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 augusztusára koreográfusoknak és táncosoknak. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet koreográfusoknak és táncosoknak a 
norvégiai Dansearena nord. Az ösztöndíj 20 napos, és 2015 
augusztusára szól. Pályázati határidő: 2015. február 1. » Tovább

6.10 Pályázat a Derkovits-ösztöndíjra

 A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal képzőművészeknek a 2015-ös Derkovits Gyula 

képzőművészeti ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös 
Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra
igazolhatóan önálló művészi tevékenységet végző, fiatal 
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képzőművészek (festő-, grafikus-, szobrász- és... » Tovább
6.11 Pályázat a Pécsi-ösztöndíjra

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal fotóművészeknek, fotóriportereknek és alkalmazott 

fotográfusoknak a 2015-ös Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Pécsi 
József fotóművészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra új 
pályázóként 1980. január 1. után született fotósok, míg a korábbi 
ösztöndíjasok közül az 1978. január... » Tovább

6.12 Pályázat a Kállai-ösztöndíjra

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal művészettörténészeknek és műkritikusoknak a 2015-ös 

Kállai Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Kállai 
Ernő művészettörténészi és műkritikusi ösztöndíj odaítélésére. Az 
ösztöndíjra 1975. január 1. után született művészettörténészek és 
műkritikusok pályázhatnak kutatói... » Tovább

6.13 Pályázat a Kozma-ösztöndíjra

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal kézműves-iparművészeknek a 2015-ös Kozma Lajos 

kézműves iparművészeti ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. a 2015-ös Kozma 
Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjra új
pályázóként az 1980. január 1. után születettek, míg korábbi 
ösztöndíjasként az 1978. január 1.... » Tovább

6.14 Alkotóházi ösztöndíj Londonba

 

A londoni TrAIN és a Gasworks alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2015 szeptembere és decembere közötti időszakra művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a londoni (Egyesült Királyság) 
transnational art, identity and nation (transznacionális művészet, 
identitás és nemzet, TrAIN) kutatási központ és a Gasworks. Az 
ösztöndíj a 2015 szeptembere és decembere közötti időszakban egy 
legalább nyolc, de legfeljebb 11 hetes... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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