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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Az NKA pályázata vizuális művészeti kiállításokra

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma 2014-ben alkotói támogatásban részesült iparművészek, fotóművészek és 

képzőművészek kiállításainak támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2015. szeptember 1. és december 31. 
közötti időszakra olyan iparművészek, fotóművészek és 
képzőművészek kiállításainak támogatására, akik 2014-ben 
alkotói támogatásban részesültek. A pályázat keretében a 
támogatásból... » Tovább

1.2 Szentendre - logópályázat

 

A szentendrei önkormányzat a város arculatváltásának részeként logópályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Logópályázatot hirdet Szentendre Város Önkormányzata 
Szentendre arculata megújul címmel. Az arculatváltás 
részeként meghirdetett pályázatra olyan logóterveket várnak, 
amelyek tükrözik a város különleges értékeit. Minden pályázó 
legfeljebb három tervvel nevezhet. Beküldési határidő: 2015. 
június... » Tovább

1.3 Szentendre - szlogenpályázat

 

A szentendrei önkormányzat a város arculatváltásának részeként szlogenpályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Szlogenpályázatot hirdet Szentendre Város Önkormányzata 
Szentendre arculata megújul címmel. Az arculatváltás 
részeként meghirdetett pályázatra olyan szlogeneket várnak, 
amelyek tükrözik a város különleges értékeit. Minden pályázó 
legfeljebb három tervvel nevezhet. Beküldési határidő: 2015....
» Tovább

1.4 Hazánk, szép Magyarország

 Irodalmi pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság Hazánk, szép 

Magyarország címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes
Népfőiskolai Társaság irodalmi alkotópályázatot hirdet 
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Hazánk, szép Magyarország címmel. A pályázatra 10 és 18 év 
közötti fiatalok, valamint felnőttek hazánkkal kapcsolatos 
alkotásait várják. Minden alkotó legalább három, de legfeljebb 
öt... » Tovább

1.5 Tűz és víz - irodalmi pályázat

 

Az Info-Szponzor Kft. irodalmi alkotópályázatot hirdet Tűz és víz címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Tűz és víz címmel az Info-
Szponzor Kft. amatőr íróknak. A pályázatra olyan alkotásokat 
várnak, amelyeket a szerzők a Tűz és víz című antológiába 
szánnak. Beküldési határidő: 2015. június 22. » Tovább

1.6 Nagy nyári színező pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság pályázatot hirdet Nagy nyári színező verseny óvodásoknak címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi Társaság 
Nagy nyári színező verseny óvodásoknak címmel. A pályázatra
a kiírásban közzétett rajzokat kell beküldeni kiszínezve. 
Beküldési határidő: 2015. augusztus 31. » Tovább

1.7 Pop and Shop - pályázat divattervezőknek

 

A Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata, a Brüsszeli Balassi Intézet és az EUNIC pályázatot hirdet magyar 

designereknek és divattervezőknek a 2015 októberében megrendezendő Pop and Shop európai divat- és dizájnvásáron való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet magyar designereknek és divattervezőknek a 
Brüsszeli Magyar Nagykövetség Kulturális Szolgálata, a 
Brüsszeli Balassi Intézet és az EUNIC a brüsszeli (Belgium) 
Pop and Shop európai divat- és dizájnvásáron való részvételre. 
A vásárt 2015. október 23. és 25. között rendezik meg fiatal... 
» Tovább

1.8 Te is...? - Múzeumok Éjszakája 2015 pályázat

 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum pályázatot hirdet reklámspotok, fotók és termékek készítésére Te is...? – Múzeumok Éjszakája 2015 

címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
megbízásából a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum Te 
is...? – Múzeumok Éjszakája 2015 címmel. A pályázat célja a 
rendezvény népszerűsítése. A következő kategóriákban lehet 
pályázni: - Te is eljönnél? –... » Tovább
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1.9 HU-RO fotópályázat

 

A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program fotópályázatot hirdet HU-RO fotópályázat címmel olyan 

szervezeteknek, amelyek részt vettek egy HU-RO projektben. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Magyarország-Románia Határon 
Átnyúló Együttműködési Program (HU-RO Program) HU-RO 
fotópályázat címmel. A pályázatra olyan szervezetek fotóit 
várják, amelyek részt vettek egy HU-RO projektben. Az 
együttműködés legemlékezetesebb pillanatát vagy eredményeit
leginkább megragadó... » Tovább

1.10 Új Magyar Zenei Fórum 2015

 

A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája zeneszerző pályázatot hirdet Új Magyar Zenei Fórum 2015 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Zeneszerző pályázatot hirdet a Budapest Music Center és a 
Művészetek Palotája Új Magyar Zenei Fórum 2015 címmel. A 
pályázaton olyan magyar zeneszerzők vehetnek részt, akik 
2015-ben nem töltik be az 50. életévet. A következő 
kategóriákban lehet pályázni Bartók Béla művészete vagy 
személyisége... » Tovább

1.11 I love Balaton - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Jókai Mór Művelődési Központ amatőr és hivatásos fotósoknak I love Balaton címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Jókai Mór Művelődési Központ fotópályázatot hirdet I love 
Balaton címmel amatőr és hivatásos fotósoknak. A pályázatra 
természetfotókat, tájképeket, hangulatképeket várnak. Csak 16 
éven felüli alkotók pályázhatnak. A kiválasztott képekből 
2015. szeptember 11-én kiállítás nyílik. Beküldési... » Tovább

1.12 Tandem Shaml kulturális csereprogram

 

A Tandem Shaml kulturális csereprogram várja kulturális szervezetek jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Európai kulturális szervezetek jelentkezését várja a Tandem 
Shaml kulturális csereprogram. A program célja Európa és az 
arab régió közötti kulturális kapcsolatok erősítése. A program 
egy partnerségi fórummal kezdődik 2015. szeptember 15. és 
20. között. A csereprogramban 2015/2016-ban kilenc európai...
» Tovább

1.13 Gyermekmosoly - fotópályázat
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Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai Társaság fotópályázatot hirdet Gyermekmosoly címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Gyermekmosoly címmel az Országos 
Mécs László Irodalmi Társaság és a Pálffy Dénes Népfőiskolai
Társaság. A pályázatra szülők és nagyszülők olyan fotóit 
várják, amelyek legfeljebb 14 éves gyermekekről készültek. 
Beküldési határidő: 2015. szeptember 13. » Tovább

1.14 Karácsonyi mesekönyv - pályázat

 

Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság meseíró pályázatot hirdet Karácsonyi mesekönyv címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Meseíró pályázatot hirdet az Országos Mécs László Irodalmi 
Társaság Karácsonyi mesekönyv címmel. A pályázatra olyan 
meséket várnak, amelyek megjelenhetnek a 2015. novemberi 
kötetben. Pályázati határidő: 2015. szeptember 14. » Tovább

1.15 Pályázat koreográfusoknak

 

Az Aerowaves hálózat felvételt hirdet koreográfusoknak. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet az Aerowaves hálózat koreográfusoknak. A 
kiválasztott koreográfusok munkái bekerülhetnek a hálózat 
naptárjába és népszerűsítő kiadványaiba. Pályázni legalább 15,
de legfeljebb 40 perces előadásokkal lehet. Pályázati határidő: 
2015. szeptember 14. » Tovább

1.16 Tandem Europe - pályázat együttműködésre 

Pályázatot hirdetnek kulturális szervezeteknek a Tandem Europe csereprogramban való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tandem Europe szakképzési csereprogramban való 
részvételre hirdetnek pályázatot kulturális szervezeteknek. Az 
egyéves program célja, hogy hosszú távú együttműködések 
alakuljanak ki a résztvevők között. A program keretében 30 
kulturális szervezet és kreatív kezdeményezés dolgozik 
tandemeket... » 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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Kommunikációs és fejlesztési igazgatót keres a TEH

A Trans Europe Halles kommunikációs és fejlesztési igazgatót keres 2015 szeptemberétől. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Elkötelezett és tapasztalt kommunikációs és fejlesztési 
igazgatót keres 2015. szeptember 1-jétől Lundba (Svédország) 
a Trans Europe Halles (TEH). Elvárás egyebek mellett a 
kommunikációs stratégiák megtervezésének képessége, a 
kiváló szövegíró képesség, a kiváló angol nyelvtudás, a 
legalább... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Filmkészítő műhely tanároknak és hallgatóknak

 

A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület 2015 augusztusában ismét filmkészítő műhelyet szervez tanároknak és filmszakos 

egyetemi hallgatóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

2015. augusztus 11. és 19. között ismét filmkészítő műhelyet 
szervez Cereden a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási 
Egyesület. A műhelyre a filmkészítés iránt érdeklődő 
tanárokat, filmszakos egyetemi hallgatókat és médiatanárokat 
várnak. A pályázat a részvételi díj 80%-át támogatja. Pályázni 
szakmai... » Tovább

3.2 A kreatív város - kurzus Krakkóban

 

A krakkói International Cultural Centre 2015 szeptemberében európai nyári kurzust szervez A kreatív város címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. szeptember 16. és 25. között európai nyári kurzust 
szervez a krakkói (Lengyelország) International Cultural 
Centre (Nemzetközi Kulturális Központ) The Creative City – 
Past, Present and Future (A kreatív város – múlt, jelen és jövő) 
címmel. A kurzus témája a városszervezés és... » Tovább

3.3 8. Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemle

 

2015 novemberében ismét megrendezi a Marczibányi Téri Művelődési Központ a Gyermek- és Ifjúsági Színházi Szemlét. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Nyolcadik alkalommal rendezi meg 2015. november 9. és 15. 
között a Marczibányi Téri Művelődési Központ a Gyermek- és
Ifjúsági Színházi Szemlét. A fesztiválra 2013. január 1. után 
bemutatott előadásokkal lehet nevezni. A jelentkezéshez 
csatolni kell a teljes előadásról készült DVD felvételt öt... » 
Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK
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4.1 Társszervezőt keres egy francia szervezet

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy francia szervezet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához keres társszervezőt a franciaországi 
Plaine Commune településtársulás. A kilenc várost tömörítő, 
Párizstól északra található társulás célja olyan közös alkotói 
terek megteremtése, amelyek támogatják az iparművészeti... » 
Tovább

4.2 Román alapítvány társszervező lenne

Társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban egy román alapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatokban lenne társszervező a romániai 
Fundatia Bogdan Horatiu Suciu (Bogdan Horatiu Suciu 
Alapítvány). Az alapítvány a kultúra bármely területével 
foglalkozó projektben részt venne, amelynek célja a művész és 
a néző közti... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Spanyolországba

 

A barcelonai Blueproject Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2016-os évre művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a barcelonai 
(Spanyolország) Blueproject Alapítvány a 2016-os évre. A 
programra festők, szobrászok, építészek, fotósok, grafikusok, 
dizájnerek, zenészek, filmesek, videoművészek, 
előadóművészek, írók, kulturális szervezők, szerkesztők, 
költők, környezettel... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 

(C) 2015 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://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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