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======= 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

===================================================================

======= 

1.1 Általános információs napot tartunk 2012. május 24-én  

 

Budapesten tart információs napot a KultúrPont Iroda. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29735 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.2 EKF 2016: San Sebastián és Wroclaw  

 

2016-ban a spanyolországi Donostia-

San Sebastiánt és a lengyelországi Wroclaw lesz Európa Kulturális Fővárosa. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29711 

-------------------------------------------------------------------------- 

1.3 Az európai film és a Kreatív Európa program a Cannes-i filmfesztiválon  

 

A 2012. májusi Cannes-

i filmfesztivál programjába bekerült 18, a Media program által támogatott film. A fesztivál ke

retében rendezik meg az Európai randevú programot, ahol Vassiliou biztos átadja a Media-

díjat, és középpontba kerülnek a filmipar rendelkezésére álló új pénzügyi eszközök. (Midday 

Express) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29729 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================



======= 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

===================================================================

=======  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Az NKA pályázata könyvtárak támogatására  

 

Meghívásos pályázatot hirdet a hazai és a határon túli magyar kiadók által megjelentetett érték

es könyvek eljuttatására minél több olvasóhoz az NKA Könyvkiadás Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29697 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Egészséges felnőtt szeretnék lenni - rajzpályázat  

 

A szentesi Mosolygósabb Régióért Kulturális Közhasznú Egyesület rajzpályázatot hirdet Egés

zséges felnőtt szeretnék lenni címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29698 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 Mentsük meg a reményt! - novella- és esszéíró pályázat  

 

Novella-

 és esszéíró pályázatot hirdet Mentsük meg a reményt! címmel az Új Akropolisz. (SFF Tender

) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29700 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.4 Maradj fiatal egy életen át! - fotópályázat  

 

Maradj fiatal egy életen át! címmel hirdet fotópályázatot a Monitor Magazin. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29703 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 Art-Crosskovácsi képzőművészeti pályázat 2012  

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Crosskovácsi Sport és Környezetvédő Egyesület és a NA

ME Art-Crosskovácsi képzőművészeti pályázat 2012 címmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29704 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.6 Hagyomány. Éld bele magad! - pályázat  

 

Rövidfilm-

 és fotópályázatot hirdet a Hagyományok Háza Baráti Köre Egyesület Hagyomány. Éld bele 



magad! címmel. (Hagyományok Háza) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29705 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.7 Látóhatár - fotó- és videopályázat  

 

A Művészetek Palotája fotó-

 és videopályázatot hirdet egyetemi és főiskolai hallgatóknak Látóhatár címmel. (Pályázatmen

edzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29699 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.8 Az én gyermekszobám - rajzpályázat  

 

Rajzpályázatot hirdet a szegedi Játékdzsungel Játszóház Az én gyermekszobám címmel. (Pály

ázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29706 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.9 Mi lennék én a kedvenc könyvsorozatomban? - pályázat   

 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár Mi lennék én a 

kedvenc könyvsorozatomban? címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29707 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.10 Pályázat könyvtári makett készítésére  

 

Pályázatot hirdet a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár makett készítésére. (Pályázatfigy

elő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29708 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.11 Rajzolj kutatót! - pályázat  

 

A Tempus rajzpályázatot hirdet Rajzolj kutatót! címmel. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29709 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.12 Színházi befogadói pályázat társulatoknak  

 

A Bakelit Multi Art Center hatodik alkalommal hirdeti meg színházi befogadói pályázatát a 2

012/2013-as színházi évadra. (pályázatok.org) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29712 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.13 Készíts portrét Tihanyi Lajos stílusában!  

 

A Kovács Gábor Művészeti Alapítvány Készíts portrét Tihanyi Lajos stílusában! címmel rajz

pályázatot hirdet gyerekeknek. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29713 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.14 Privát jelzőtáblák - pályázat  

 

A Bánkitó Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek kortárs művészeknek Privát jelzőtáblák cí

mmel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29714 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.15 Küldj 1 képet! - fotópályázat  

 

Digitális fotópályázatot hirdet Küldj 1 képet! címmel a Magyar Mezőgazdasági Múzeum. (pál

yázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29715 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.16 Kortárs táncfesztivál Egyiptomban  

 

Egy 2012 őszén Egyiptomban megrendezendő kortárs táncfesztiválra várják fellépők jelentke

zését. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29716 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.17 Mi leszek, ha nagy leszek?  

 

A Kölyökbirodalom portál rajzpályázatot hirdet Mi leszek, ha nagy leszek? címmel gyerekekn

ek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29718 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.18 NEA-pályázat civil szervezetek szakmai programjainak támogatására  

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Új nemzedékek jövőjéért kollégiuma pályázatot hirdet civil 

szervezetek szakmai programjainak támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29720 



-------------------------------------------------------------------------- 

2.19 A NEA Közösségi környezet kollégiumának pályázata  

 

A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi környezet kollégiuma pályázatot hirdet civil szer

vezetek szakmai programjainak támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29721 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.20 Animációs reklámfilm pályázat  

 

Pályázatot hirdet animációs reklámfilmjének elkészítésére a Granada Spanyol Nyelviskola. (p

ályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29724 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.21 Épített örökség és fotográfia  

 

A Csatárlánc civil kezdeményezés fotópályázatot hirdet Épített örökség és fotográfia címmel 

a szentléleki 14. századi pálos kolostorrom megmentéséért. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29725 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.22 Nemzetközi esszépályázat  

 

Nemzetközi esszéíró pályázatot hirdet az UNESCO és a Goi Peace Alapítvány gyerekeknek é

s fiataloknak. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29723 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.23 Pályázat pedagógus-továbbképzéseken való részvételre  

 

Magyarországi pedagógus-

továbbképzéseken való részvételre hirdet pályázatot 2012 második félévére az Emberi Erőforr

ások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29726 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.24 Te mit tudsz tenni a környezetedért? - pályázat  

 

Az Enviroinvest Zrt. környezetvédelmi rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Te mit tudsz tenni a

 környezetedért? címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29731 

-------------------------------------------------------------------------- 



2.25 Országos tárgytervezői-tárgyalkotói pályázat  

 

A Magyar Művészetoktatásért Országos Szakmai Szervezet országos pályázatot hirdet fiatalo

knak bútor tervezésére, létrehozására göngyölegből, újrahasznosított anyagból. (Pályázatmene

dzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29732 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.26 Újrahasznosítás, azaz a szemét metamorfózisa - pályázat  

 

A Szín és Vonal Művészetoktatási Közhasznú Alapítvány országos pályázatot hirdet Újrahasz

nosítás, azaz a szemét metamorfózisa címmel. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29733 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

===================================================================

======= 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

===================================================================

======= 

3.1 Előadó-művészeti tanári állás Helsinkiben  

 

Pályázatot hirdet előadó-

művészeti professzori állás betöltésére a finnországi Helsinki Színházi Akadémia. (KultúrPon

t) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29701 

-------------------------------------------------------------------------- 

===================================================================

======= 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

===================================================================

======= 

4.1 Művészettanári konferencia Oslóban  

 

A norvégiai Seanse Művészeti Központ nemzetközi művészettanári konferenciát szervez 2012



 augusztusában. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29722 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Társadalmi felelősségvállalás - mit tehet a közszféra?  

 

A Tempus Közalapítvány 2012 májusában konferenciát szervez Társadalmi felelősségvállalás

 - mit tehet a közszféra? címmel. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29717 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.3 XIX. Egri Fotóművészeti Alkotótábor  

 

19. alkalommal rendezik meg 2012 júliusában az Egri Fotóművészeti Alkotótábort. (Fotósélet

) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29719 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Pályázat magyarországi továbbképzéseken való részvételre  

 

Magyarországi továbbképzéseken való részvételre hirdet pályázatot 2012 nyarára az Emberi E

rőforrások Minisztériuma Külhoni Magyarok Osztálya. (NEFMI) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29727 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Alma a fán - rendezvénysorozat pedagógusoknak  

 

Alma a fán &#8211; Átívelő kompetenciák a tanulásban címmel szakmai rendezvénysorozato

t tart pedagógusoknak 2012. júniusi kezdettel a Tempus. (Tempus) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29734 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

===================================================================

======= 

5. PARTNERKERESÉSEK 

===================================================================

======= 

5.1 Horvát színház társszervezőt keres  

 

Társszervezőt keres együttműködési projektjéhez egy horvát színház. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29728 



--------------------------------------------------------------------------  

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

 

===================================================================

======= 

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

===================================================================

======= 

6.1 Cartoon Digital - ösztöndíj  

 

Ösztöndíjat hirdet a Cartoon szervezet a Cartoon Digital mesterkurzusán való részvételre. (Ku

ltúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29696 

-------------------------------------------------------------------------- 

6.2 Művészeti alkotóház Taipei-ben  

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a tajvani Taipei Művészeti Falu. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29710 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás m

egjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásb

ól átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk

. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisz

tracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1082 Budapest Kisfaludy u. 32. 

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m  

fax: (06 1) 266-5972 

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

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi ko

ordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás M

inisztérium. 

 

A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg. 


