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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Technikai segítség - Műfordítási projektek
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Az ügynökség az eForm benyújtásához kapcsolódóan, a technikai problémák elkerülése végett hasznos útmutatókat tett közzé. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ehhez kapcsolódóan minden hivatalos dokumentum megtalálható az 
ÜGYNÖKSÉG weboldalán a "Known issues" menüpont alatt, illetve 
ezen anyagok letölthetők oldalunkról is, melyek cikkünk végén 
találhatóak. Amennyiben további... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Versillusztrációs pályázat

 

Pályázatot hirdet az Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület és az eLVe zenekar József Attila-versek illusztrálására. 
(Pályázatfigyelő) 

József Attila-versek illusztrálására hirdet pályázatot a szegedi Art-Tour 
Kortárs Összművészeti Egyesület és az eLVe zenekar. A pályázat célja, 
hogy illusztrációkat találjanak a zenekar 2015 tavaszán megjelenő 
nagylemezéhez, amelyen József Attila verseit zenésítik meg. A 
következő versekhez... » Tovább

2.2 Pályázat független színtársulatoknak

 

A Cselekvés Alkotás Közösség pályázatot hirdet független színtársulatoknak bemutatkozási lehetőségre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Cselekvés Alkotás Közösség (CSAK) független 
színtársulatoknak a CSAK Központ stúdiószínházában való 
bemutatkozásra. A nyertes pályázókat próbalehetőséggel, szakmai és 
infrastrukturális segítséggel támogatják, valamint térítésmentesen vagy 
kedvezményes áron biztosítanak teret... » Tovább

2.3 Művészeti alkotópályázat

 

A brit Születési Rítusok Gyűjtemény pályázatot hirdet a gyermekszületést feldolgozó műalkotások beküldésére. 
(on-the-move) 

A gyermekszületésről szóló kortárs művészeti alkotásokat bemutató 
brit Birth Rites Collection (Születési Rítusok Gyűjtemény, BRC) 
pályázatot hirdet bármilyen művészeti ágban készült, a 
gyermekszületést feldolgozó műalkotások beküldésére. A kiválasztott 
munkákat a gyűjtemény honlapján mutatják be. A... » Tovább

2.4 Mozdonymatrica pályázat

 A Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV-Start Zrt. pályázatot hirdet mozdonymatrica tervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Kárpáteurópa Utazási Iroda és a MÁV-Start Zrt. a 
csíksomlyói pünkösdi búcsúba induló Csíksomlyó Expressz – Székely 
Gyors zarándokvonat mozdonymatricájának megtervezésére. A 
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pályázatra olyan matricaterveket várnak, amelyek II. Rákóczi Ferenc 
Erdélyi fejedelem halálának 280.... » Tovább

2.5 Anyukám és én - rajzpályázat

 

A Csigabiga Gyermekház rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Anyukám és én címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Csigabiga Gyermekház Anyukám és én címmel.
A pályázatra óvodás, valamint alsó tagozatos általános iskolás gyerekek
alkotásait várják. A kiválasztott alkotások megjelennek a Neked 
köszönhetem, mami című anyák napi kötetben. Beküldési határidő: 
2015. március 31. » Tovább

2.6 Plakátpályázat

 

A Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány plakátpályázatot hirdet az Ifjúsági Lelki Elsősegély hívószám terjesztésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Plakátpályázatot hirdet a Lélektér Ifjúságsegítő Alapítvány az Ifjúsági 
Lelki Elsősegély 137-00 hívószám terjesztésére. A pályázatra két 
korcsoportban várják a 14 és 18, valamint a 19 és 30 év közötti fiatalok
alkotásait. Minden alkotó legfeljebb három munkával pályázhat. 
Beküldési határidő:... » Tovább

2.7 The New Immortals - művészeti pályázat

 

Pályázatot hirdet művészeknek a Phoenix Brighton a 2016-ban nyíló Az új halhatatlanok című kiállításon való részvételre. 
(on-the-move) 

Az egyesült királyságbeli Phoenix Brighton galéria pályázatot hirdet 
művészeknek a The New Immortals (Az új halhatatlanok) című 
kiállításon való bemutatkozásra. A halhatatlanságot kutató emberről 
szóló kiállításra bármely művészeti ágban tevékenykedő művészek 
jelentkezhetnek. A kiállítás 2016-ban... » Tovább

2.8 Honlapfejlesztő pályázat

 

A brit Gasworks pályázatot hirdet honlapjának fejlesztésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a brit Gasworks honlapjának fejlesztésére. A 
Gasworks egy olyan dinamikus, megnyerő és rugalmas, nyílt 
forráskódú weboldalt szeretne, amely egyértelműen szól a szervezet 
munkájáról, és segíti a látogatók tájékozódását. A pályázatra a tervek 
mellett a jelenlegi ügyfelekről készült... » Tovább

2.9 VII. Országos Lovas Rajzpályázat

 A szedresi Lovas Udvarház és az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj István Általános Iskolája hetedik alkalommal hirdeti meg az 
Országos Lovas Rajzpályázatot óvodásoknak és iskolásoknak. 
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(Pályázatfigyelő) 

Hetedik alkalommal hirdeti meg az Országos Lovas Rajzpályázatot a 
szedresi Lovas Udvarház és az I. Béla Gimnázium Szedresi Bezerédj 
István Általános Iskolája. A pályázatra olyan rajzokat várnak, 
amelyeken óvodások és alsó tagozatos általános iskolás diákok 
lovakkal, a lovak gondozásával,... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 Vezérigazgatót keres az AEC

 

A brüsszeli Konzervatóriumok Európai Szövetsége vezérigazgatót keres 2015 augusztusától. 
(on-the-move) 

Az Association Européenne des Conservatoires (Konzervatóriumok 
Európai Szövetsége, AEC) vezérigazgatót keres Brüsszelbe (Belgium). 
Elvárások: felsőfokú végzettség, vezetői tapasztalat, kiváló angol 
nyelvtudás, francia vagy német nyelvtudás, analitikus és stratégiai 
gondolkodás. Az állás 2015... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 OPUS 1 Fiatal Táncművészek Nemzetközi Versenye

 

Hetedik alkalommal rendezik meg 2015 nyarán Szlovéniában az OPUS 1 Fiatal Táncművészek Nemzetközi Versenyét. 
(on-the-move) 

2015. június 13-án hetedik alkalommal rendezik meg Szlovéniában az 
International Competition of Young Dance Performers OPUS 1 (OPUS 
1 Fiatal Táncművészek Nemzetközi Versenye) című táncversenyt. A 
megmérettetésre 1991 és 2000 között született táncosok 
jelentkezhetnek szólóban vagy duettben. A... » Tovább

4.2 Gdanski Táncfesztivál 2015

 

Szólótáncosok jelentkezését várják a 2015-ös Gdanski Táncfesztiválra. 
(on-the-move) 

2015. június 6. és 10. között ismét megrendezik Lengyelországban a 
Gdanski Táncfesztivált. Az eseményre szólótáncosok jelentkezését 
várják. A táncosok 2013. január 1. és 2015. március 30. között 
bemutatott darabjaikkal jelentkezhetnek. Minden táncos legfeljebb két 
darabot mutathat be.... » Tovább

4.3 A művészi kreativitás európai napja 2015
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A CreArt Hálózat 2015 márciusában ismét megünnepli A művészi kreativitás európai napját. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. március 21-én ünneplik meg A művészi kreativitás európai napját
(European Day of Artistic Creativity) a Network of Cities for Artistic 
Creation (Művészi Alkotásért Városai Hálózat) városai és intézményei. 
Az európai nap keretében múzeumok, kulturális intézmények, galériák,
művészeti iskolák... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj

 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága 
a Kőrösi Csoma Sándor Program ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjat 
legalább 20 éves, büntetlen előéletű magyar állampolgárok kaphatják 
meg, amennyiben közép- vagy felsőfokú végzettséggel, illetve 
kiemelkedő, a magyar diaszpóra... » Tovább

5.2 IETM ösztöndíj

 

Ösztöndíjat hirdet a Kortárs Előadó-művészetek Nemzetközi Hálózata a 2015 tavaszán megrendezendő plenáris ülésén való 
részvételre. 
(on-the-move) 

Az International Network for Contemporary Performing Arts (Kortárs 
Előadó-művészetek Nemzetközi Hálózata, IETM) ösztöndíjat hirdet a 
2015. április 23. és 26. között Bergamóban (Olaszország) 
megrendezendő plenáris ülésén való részvételre. Az ösztöndíjat a 
hálózat olyan tagjainak ítélik meg, akiknek... » Tovább

5.3 Támogatás jótékonysági szervezeteknek

 

Az egyesült államokbeli Tiet Alapítvány pályázatot hirdet jótékonysági szervezeteknek ösztöndíj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az egyesült államokbeli Tiet Foundation 
(Tiet Alapítvány) jótékonysági szervezetek munkájának támogatására. 
A pályázat keretében általános vagy egy projektre nyújtott támogatást 
lehet igényelni. Olyan szervezetek munkáját támogatják az ösztöndíjjal,
amelyek az emberi... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.
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