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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A kultúra hangja - párbeszédsorozat

 

A németországi Goethe Intézet párbeszédsorozatot indít A kultúra hangja – strukturális párbeszéd az Európai Bizottság és a kulturális 
szektor között címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Párbeszédsorozatot indít a németországi Goethe Intézet Voice of Culture – 
Structured Dialogue between the European Commission and the cultural sector (A
kultúra hangja – strukturális párbeszéd az Európai Bizottság és a kulturális 
szektor között) címmel. A párbeszédsorozat célja, hogy... » Tovább

1.2 Eurimages-döntések

 20 európai koprodukciós film támogatásáról döntött az Eurimages. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. március 9. és 12. között Lisszabonban (Portugália) tartott 138. ülésén 20 
európai koprodukciós film gyártási támogatásáról döntött az Európa Tanács 
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filmalapja, az Eurimages igazgatótanácsa. Az Eurimages 18 játék- és két 
dokumentumfilm támogatására ítélt meg összesen 4,4 millió eurót. A... » Tovább

1.3 Szakpolitikai dokumentum az alkotóházakról

 

A Nyitott Koordinációs Módszer művészeti alkotóházakat vizsgáló munkacsoportja szakpolitikai dokumentumot tett közzé az 
alkotóházi programokról. 
(on-the-move) 

Közzétette az alkotóházi programokról szóló vizsgálatának eredményeit a Nyitott 
Koordinációs Módszer művészeti alkotóházakat vizsgáló munkacsoportja Policy 
Handbook on Artists’ Residencies (Szakpolitikai dokumentum az alkotóházakról) 
címmel. A dokumentum az Európai Bizottság honlapján érhető... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Az NKA pályázata közgyűjteményeknek

 

Pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma levéltáraknak, könyvtáraknak és múzeumoknak a kultúra terjesztésében 
vállalt feladataik támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet 
levéltáraknak, könyvtáraknak és múzeumoknak a kultúra terjesztésében vállalt 
feladataik támogatására. A következő altémákban lehet pályázni: - legalább két 
hónapig nyitva tartó időszaki kiállításokra, valamint a hozzájuk... » Tovább

2.2 Az NKA támogatása építészeti és örökségvédelmi projekteknek

 

Pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma hazai és nemzetközi építészeti, valamint kulturális 
örökségvédelmi célok megvalósításának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2015. március 1. és 2016. február 28. közötti időszakra hazai 
és nemzetközi építészeti, valamint kulturális örökségvédelmi célok 
megvalósításának támogatására. A következő altémákban lehet pályázni: -... » 
Tovább

2.3 I. Szabolcsi Street Art Verseny

 

Falfestő pályázatot hirdet a MÁV Zrt. és a Tiszta utak, élő táj Egyesület I. Szabolcsi Street Art Verseny címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A MÁV Zrt. és a Tiszta utak, élő táj Egyesület falfestő pályázatot hirdet I. 
Szabolcsi Street Art Verseny címmel. A pályázat témája: környezetvédelem, zene, 
sport, mozdonyok, évszakok vagy ezek kombinációja. A pályázat célja a 
Pusztaszabolcs központjában lévő MÁV tulajdonú zajvédő fal felületének... » 
Tovább

2.4 Az NKA pályázata kulturális fesztiválok támogatására
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Pályázatot hirdet az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma kiemelkedő kulturális értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok 
megrendezésének támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet a 
2015. május 1. és 2016. április 30. közötti időszakra kiemelkedő kulturális értéket
létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatására. A 
pályázaton jogi személyek és egyéni vállalkozók vehetnek... » Tovább

2.5 5. Kicsi Hang zenei és rajzpályázat

 

A Kicsi Hang verséneklő együttes zenei és rajzpályázatot hirdet gyerekeknek és fiataloknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Zenei és rajzpályázatot hirdet gyerekeknek és fiataloknak a Kicsi Hang 
verséneklő együttes. A zenei pályázatra óvodások és iskolások előadásait várják. 
Egy olyan megzenésített vers előadásával lehet pályázni, amely a Kicsi Hang 
verséneklő együttes repertoárjában szerepel. A rajzpályázatra óvodások,... » 
Tovább

2.6 A magyar kultúráért és oktatásért - Vajdaság

 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel vajdasági oktatási és kulturális 
programok támogatására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a 2015. január 1. és december 
31. közötti időszakra szerbiai magyar kulturális és oktatási programok, 
kiadványok és fejlesztések támogatására A magyar kultúráért és oktatásért 
címmel. A pályázat célja az ukrajnai magyarság szülőföldjén való... » Tovább

2.7 Enge-Menge, vagy amit akartok - pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi pályázatot hirdet Enge-Menge, vagy 
amit akartok címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet Enge-Menge, vagy amit akartok címmel az Országos 
Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság. A 
pályázaton 10 éven felüli amatőr és rendszeresen publikáló szerzők is részt 
vehetnek házias ételek receptjeivel és a hozzájuk írt versekkel, prózai... » Tovább

2.8 Szülőhazám, szép Palócföld - pályázat

 A Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú Egyesület és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó Műhely képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet 
Szülőhazám, szép Palócföld címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet a Tar Lőrinc Baráti Kör Közhasznú 
Egyesület és a Tar Lőrinc Tehetséggondozó Műhely Szülőhazám, szép Palócföld 
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címmel. A pályázatra korhatár nélkül várják a festményeket, grafikákat, 
szobrokat, kisplasztikákat, fotókat, valamint verseket. A részvétel... » Tovább

2.9 Álmaidban Amerika visszainteget? - rendezvénypályázat

 

Az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet köznevelési intézményeknek
Amerika Nap megrendezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Egyesült Államok budapesti Nagykövetsége és az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma Álmaidban Amerika visszainteget? címmel Amerika 
Nap megrendezésére. A pályázaton magyarországi köznevelési intézmények 
vehetnek részt. A kiválasztásnál előnyt élveznek azok az iskolák, amelyek a... » 
Tovább

2.10 Húsvéti irodalmi pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság irodalmi alkotópályázatot hirdet Húsvéti irodalmi
pályázat címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a 
Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Húsvéti irodalmi pályázat címmel. A 
pályázatra 14. életévüket betöltött amatőr és rendszeresen publikáló szerzők is 
küldhetnek be alkotásokat. A húsvéti ünnepkörrel kapcsolatos... » Tovább

2.11 Art Feszt original - pályázat

 

Amatőr képző- és iparművészeti pályázatot hirdet Art Feszt original címmel a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ és az 
Evokáció Produkciós Iroda. 
(Pályázatfigyelő) 

A Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ és az Evokáció Produkciós Iroda 
képző- és iparművészeti pályázatot hirdet Art Feszt original címmel. A pályázatra 
bemutatkozni vágyó amatőr képző- és iparművészek alkotásait várják. Legfeljebb 
három művel lehet pályázni. A kiválasztott alkotásokat 2015.... » Tovább

2.12 Az NKA pályázata közművelődési és népművészeti tevékenységekre

 

Az NKA Közművelődés és Népművészet Kollégiuma pályázatot hirdet a közművelődés és népművészet 2015. évi szakmai 
tevékenységének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés és Népművészet 
Kollégiuma a közművelődés és népművészet 2015. évi szakmai tevékenységének 
támogatására a 2015. szeptember 1. és december 31. közötti időszakra. A 
következő altémákban lehet pályázni: - megyei, országos és nemzetközi... » 
Tovább

2.13 Deák Dénes-ösztöndíj
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A Deák Dénes Alapítvány pályázatot hirdet a 2016. évi Deák Dénes-ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2016. évi Deák Dénes-ösztöndíj odaítélésére a székesfehérvári 
Deák Dénes Alapítvány. Az ösztöndíjra művészettörténészek, várostörténészek, 
illetve e tudományterületek doktori hallgatói pályázhatnak. Egy évre szóló, 
részletes kutatási tervvel, szakmai önéletrajzzal és egy... » Tovább

2.14 Én és a Palotanegyed - fotópályázat

 

A Civilek a Palotanegyedért Egyesület és a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ fotópályázatot hirdet Én és a Palotanegyed 
címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Én és a Palotanegyed címmel a Civilek a Palotanegyedért 
Egyesület és a H13 Diák és Vállalkozásfejlesztési Központ. A pályázatra a 
Palotanegyedben készült selfie-ket várnak. A Civilek a Palotanegyedért Egyesület
és a H13 Palotanegyed – Ezért szeretlek! címmel még egy... » Tovább

2.15 CEWE fotókönyv pályázat

 

A Cewe Color Magyarország Kft. pályázatot hirdet CEWE fotókönyvek készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Cewe Color Magyarország Kft. CEWE fotókönyvek 
készítésére. A pályázaton a nevezéstől számított hat héten belül megrendelt 
fotókönyvekkel lehet részt venni 2015. február 20. és 2016. február 15. között. 
Minden pályázó legfeljebb öt, saját készítésű fotókönyvvel pályázhat.... » Tovább

2.16 Playable City Díj

 

Pályázatot hirdetnek kreatívoknak a Playable City Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

A bristoli (Egyesült Királyság) Watershed pályázatot hirdet kreatívoknak a 
Playable City (Játszható Város) Díj odaítélésére. A díjra olyan kreatív munkákkal 
lehet pályázni, amelyek játszható, képlékeny, a szokásostól eltérő módon alakítják
át a köztereket. Művészek, designerek, építészek,... » Tovább

2.17 Aesthetica Művészeti Díj

 

Pályázatot hirdet az Aesthetica Magazin a 2015-ös Aesthetica Művészeti Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Az egyesült királyságbeli Aesthetica Magazin pályázatot hirdet a 2015-ös 
Aesthetica Művészeti Díj odaítélésére. A következő kategóriákban lehet pályázni 
a díjra: fotográfia és digitális művészet; háromdimenziós tervezés és szobrászat; 
festészet és rajz; video-, installációs és előadó-művészet. A... » Tovább

2.18 A Franklin Furnace Alap pályázata
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Pályázatot hirdet előadóművészeknek a Franklin Furnace Alap New Yorkban megvalósítandó produkciók támogatására. 
(on-the-move) 

A New York-i (Egyesült Államok) Franklin Furnace Alap pályázatot hirdet 
előadóművészeknek produkciójuk megvalósítására. A pályázat keretében legalább
2 ezer, de legfeljebb 10 ezer dollárral támogatják egy-egy előadó-művészeti 
produkció New York-i bemutatását. Pályázati határidő: 2015. április... » Tovább

2.19 Egri hangok

 

Pályázatot hirdet a 36. Kaláka Fesztivál, az egri önkormányzat és a Kaláka Alapítvány Egri hangok címmel Egerről szóló versek 
megzenésítésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 36. Kaláka Fesztivál, Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Kaláka 
Alapítvány pályázatot hirdet Egri hangok címmel versek megzenésítésére. A 
pályázatra Egerről, Egerből, az egriekről szóló versek megzenésített változatait 
várják. A kiválasztott dalokat 2015. június 28-án mutathatják be az... » Tovább

2.20 Én és a média - alkotópályázat

 

Rajz- és fotópályázatot hirdet a Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ Én és a média címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ rajz- és fotópályázatot hirdet 
gyerekeknek Én és a média címmel. A pályázatra 9 és 16 év közötti gyerekek 
alkotásait várják. A beküldött alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. 
Beküldési határidő: 2015. április 27. » Tovább

2.21 Szikrától a hamuig

 

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság alkotópályázatot hirdet Szikrától a hamuig címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet gyerekeknek és fiataloknak Szikrától a hamuig címmel az
Országos Tűzmegelőzési Bizottság. A pályázatra 8 és 13, valamint 14 és 18 év 
közötti fiatalok képeit, hanganyagait vagy akár számítógépes alkalmazásait 
várják. A tűzoltók munkáját bemutató alkotásokkal lehet pályázni a... » Tovább

2.22 Logó- és arculatpályázat

 

A Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola logó- és arculattervező pályázatot hirdet tervezőgrafikusoknak és 
reklámügynökségeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Logó- és arculattervező pályázatot hirdet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola. Csak olyan tervezőgrafikusok és reklámügynökségek pályázatait várják,
amelyek vállalják, hogy 2015. június 15-ig elkészítik a nagyarculatot, van az 
elmúlt öt évből legalább három logó- és arculattervezésre... » Tovább

2.23 A Kárpát-medence kincsei: Épített örökségünk
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A Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészeti pályázatot hirdet A Kárpát-medence kincsei: Épített örökségünk címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Hatodik alkalommal hirdet képzőművészeti pályázatot A Kárpát-medence kincsei:
Épített örökségünk címmel a Szivárvány Alapfokú Művészeti Iskola. A pályázatra
két korcsoportban várják a nevezéseket: a 2008. május 31. és 2004. június 1. 
között; valamint a 2004. május 31. és 2000. június 1. között... » Tovább

2.24 Föld, tűz, víz, levegő - pályázat

 

A Tárt Kapu Galéria alkotópályázatot hirdet a Föld, tűz, víz, levegő című vándorkiállításon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Tárt Kapu Galéria a Föld, tűz, víz, levegő című 
vándorkiállításon való részvételre. A kiállítást budapesti és vidéki óvodákban 
mutatják be egy múzeumpedagógiai projekt keretében. A pályázaton 40 évnél 
fiatalabb művészek vehetnek részt. Olyan művészek is pályázhatnak,... » Tovább

2.25 Művészeti és Emberi Jogi Rövidfilmverseny Diákoknak 2015 

 

A this human world csapata 2015-ben is pályázatot hirdet Művészeti és Emberi Jogi Rövidfilmverseny Diákoknak címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

2015-ben is pályázatot hirdet a this human world emberi jogi filmfesztivál csapata
Művészeti és Emberi Jogi Rövidfilmverseny Diákoknak címmel. A pályázatra 10 
és 20 év közötti középiskolás diákok alkotásait várják. Olyan rövidfilmekkel, 
fényképekkel, fényképsorozatokkal, rajzokkal és kollázsokkal... » Tovább

2.26 Őszikék 21. század - alkotópályázat

 

A Vásárhelyi Látóhatár szerkesztősége irodalmi alkotópályázatot hirdet Őszikék 21. század címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Őszikék 21. század címmel a Vásárhelyi 
Látóhatár szerkesztősége. A pályázatra a Vásárhelyi Őszi Tárlatokon díjazott 
tizenkét művész alkotása közül kiválasztott képhez kapcsolódó verseket, 
novellákat vagy esszéket várnak. A legjobbnak ítélt alkotások megjelennek a... » 
Tovább

2.27 Az Interreg program pályázata

 

Pályázatot hirdet együttműködési projektek támogatására az Interreg Közép-Európa Program. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet az Interreg Közép-Európa Program regionális együttműködések 
támogatására közép-európai országok között. A pályázat keretében a természeti és
kulturális erőforrásokkal, a közlekedéssel vagy az alacsony szén-dioxid-
kibocsátással kapcsolatos együttműködési projekteket támogatják. A... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.hu/palyazat
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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 Gyakornoki munka Dániában

 

A dániai Hotel Pro Forma gyakornokot keres új produkciók és kiállítások létrehozására. 
(on-the-move) 

Gyakornokokat keres a dániai Hotel Pro Forma nemzetközi művészeti produkciós
cég új produkciók és kiállítások létrehozására 2015 őszére és 2016 tavaszára. A 
gyakornoki helyekre az építészet, a vizuális művészet, a médiaművészet, a 
videodesign, a fénytervezés, a hangtervezés, a dramaturgia és a... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Mindenkinek nyíljék virág

 

A Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány néptáncos és népdalénekes találkozót szervez Mindenkinek nyíljék virág címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Népzenei, népdalos és néptáncos találkozót szervez a Füredi Játékszín Közhasznú 
Alapítvány. A találkozóra 6 és 20 év közötti települési és iskolai együttesek, 
szólisták, kamaracsoportok jelentkezését várják. A Mindenkinek nyíljék virág 
találkozóra népzene, népdal és néptánc kategóriában lehet... » Tovább

4.2 14. Visegrádi Nyári Egyetem

 

A Krakkói Magyar Centrum 14. alkalommal rendezi meg 2015 nyarán a Visegrádi Nyári Egyetemet, amelyre várják közép-európai 
fiatalok jelentkezését. 
(Pályázatfigyelő) 

2015. július 5. és 18. között rendezi meg a Krakkói Magyar Centrum 14. 
alkalommal a Visegrádi Nyári Egyetemet. A krakkói (Lengyelország) nyári 
egyetem angol nyelvű előadásokkal és szemináriumokkal várja a gazdasági, 
politikai, szociológiai és kulturális problémák iránt érdeklődő... » Tovább

4.3 79. TEH találkozó

 

A határozatlanság terei címmel rendezi meg 79. találkozóját 2015 májusában a TEH. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Trans Europe Halles (TEH) 2015. május 21. és 24. között rendezi meg 79. 
alkalommal találkozóját Leccében (Olaszország) Spaces of Indecision (A 
határozatlanság terei) címmel. A találkozó műhelyfoglalkozásokkal, előadásokkal 
és kirándulásokkal várja az érdeklődőket. A 2015. április 10. előtt... » Tovább

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35285
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35285
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35274
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35274
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35283
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35283
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35279
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35279
mailto:info@tpf.hu
http://www.tka.hu/
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35279
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35283
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35274
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35285


4.4 Idea Camp

 

Az Európai Kulturális Alapítvány 2015 szeptemberében ismét megrendezi Svédországban az Idea Camp tábort. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. szeptember 22. és 25. között ismét megrendezi a European Cultural 
Foundation (Európai Kulturális Alapítvány, ECF) Svédországban az Idea Camp 
tábort. A rendezvény idei témája: Build the City (Építsd a várost!). Az Idea Camp 
50 izgalmas és innovatív ötletet mutat be. Várják olyan érdeklődők... » Tovább

4.5 A kreatív kulturális vállalkozó a 21. században

 

Konferenciát rendeznek Brüsszelben 2015 májusában A kreatív kulturális vállalkozó a 21. században címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. május 11-én The Cultural Creative Entrepreneur in the 21st Century (A 
kreatív kulturális vállalkozó a 21. században) címmel rendezik meg Brüsszelben 
(Belgium) az európai kreatívok találkozóját. A rendezvényen 12 ország 
döntéshozói, vállalkozói és szakértői konzultálnak a digitális kor... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Berki Viola Ösztöndíj 2015

 

A Berki Viola Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a 2015-ös Berki Viola Ösztöndíj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Berki Viola Ösztöndíj odaítélésére a Berki Viola 
Közalapítvány Kuratóriuma. Az ösztöndíjra olyan képzőművészek pályázhatnak, 
akik 2015-ben töltik be 60. életévüket, vagy idősebbek, és Magyarországon élnek.
Az eredményeket 2015. június 15-én teszik közzé. Pályázati... » Tovább

5.2 Hubert H. Humphrey-ösztöndíj 2016/2017

 

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság pályázatot hirdet diplomásoknak a Hubert H. Humphrey-ösztöndíj 
odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2016/2017-es Hubert H. Humphrey-ösztöndíj odaítélésére a 
Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottság. A program részben
posztgraduális szintű egyetemi képzést, részben szakmai továbbképzést nyújt 
meghatározott amerikai egyetemeken. Az ösztöndíjra kiváló angol... » Tovább

5.3 Alkotóházi ösztöndíj Luxemburgba

 Alkotóházi ösztöndíjakat hirdetnek vizuális művészeknek és zenészeknek Luxemburgba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A wiltzi (Luxemburg) Prabbeli kulturális központ alkotóházi ösztöndíjakat hirdet 
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vizuális művészeknek és zenészeknek. Egy vizuális művész és egy zenész 2015 
júliusa és szeptembere között, két vizuális művész pedig 2015 áprilisa és októbere
között veheti igénybe az ösztöndíjat. Az ösztöndíjas... » Tovább

5.4 Alkotóházi ösztöndíj íróknak

 

A Közép-Európai Kezdeményezés alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015-re nem tagországbeli íróknak. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a Közép-Európai Kezdeményezés 2015-re íróknak. 
Az ösztöndíjra 35 évnél fiatalabb albániai, fehéroroszországi, bosznia-
hercegovinai, macedóniai, moldovai, montenegrói, szerbiai és ukrajnai írók 
pályázhatnak. Az ösztöndíjas meghívást kap a 2015 szeptemberében... » Tovább

5.5 Alkotóházi ösztöndíj Bilbaóba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek kulturális szakembereknek Spanyolországba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A bilbaói (Spanyolország) Zorrotzaurre Art Work in Progress (Zorrotzaurre 
Művészeti Munka Folyamatban, ZAWP) mozgalom alkotóházi ösztöndíjakat 
hirdet kulturális szakembereknek, művészeknek, kutatóknak, építészeknek, 
tanároknak. Olyan szakemberek pályázhatnak, akik a kulturális, művészeti és... » 
Tovább

5.6 Alkotóházi ösztöndíj Szöulba

 

Vizuális művészeknek hirdet alkotóházi ösztöndíjat a koreai Geumcheon Szöuli Művészeti Tér. 
(on-the-move) 

A szöuli (Koreai Köztársaság) Geumcheon Seoul Art Space (Geumcheon Szöuli 
Művészeti Tér) alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek. Az ösztöndíj 
három hónapos ott tartózkodást tesz lehetővé 2015 nyarán, őszén, 2016 első 
felében, valamint 2016 tavaszán. Pályázati határidő: 2015. április... » Tovább

5.7 Alkotóházi ösztöndíj szobrászoknak

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet szobrászoknak az olaszországi Podere Conte Ràcani. 
(on-the-move) 

Az olaszországi Podere Conte Ràcani alkotóházi ösztöndíjat hirdet 
szobrászoknak. Az ösztöndíj 17 napos ott tartózkodást tesz lehetővé 2015. május 
5. és 21. között. Az ösztöndíjas művészek műhelyfoglalkozásokat is vezethetnek a
helyi gyerekek számára. Pályázati határidő: 2015. március 29. » Tovább

5.8 Táncművészeti és kurátori mentorprogram

 
A londoni Siobhan Davies Dance táncművészeti és kurátori mentorprogramot hirdet a 2015/2016-os évre. 
(on-the-move) 
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Táncművészeti és kurátori mentorprogramot hirdet a 2015 júniusa és 2016 májusa
közötti időszakra a londoni (Egyesült Királyság) Siobhan Davies Dance és az 
Esmée Fairbairn Alapítvány. A mentorprogram keretében a résztvevő 
táncművészek kurátorokkal dolgozhatnak együtt, hogy tovább fejlődjenek.... » 
Tovább

5.9 Pályázat dokumentumfilmeseknek

 

A Crossing Borders ösztöndíjpályázatot hirdet európai szerzőknek, rendezőknek és producereknek egy nemzetközi műhelyen való 
részvételre. 
(on-the-move) 

A Crossing Dreams (Áthaladó álmok) című nemzetközi filmes műhelyen való 
részvételre hirdet ösztöndíjpályázatot a Dare to Dream és a Crossing Borders 
európai szerzőknek, rendezőknek és producereknek. A pályázaton olyan filmesek 
vehetnek részt, akik Ázsiával kapcsolatos dokumentumfilmeken dolgoznak.... » 
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.

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

info@kreativeuropa.hu - http://kultura.kreativeuropa.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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