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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

1.1 YAMA Ifjúsági Zenei Díj
Olyan csoportok, szervezetek, cégek és együttesek jelölését várják a YAMA Ifjúsági Zenei Díjra, amelyek tevékenységükkel a fiatal 

hallgatóságért tesznek. 
(Ugródeszka) 

A Young Audiences Music (Fiatal Közönségek Zenéje, YAMA) díjra várják olyan művészek jelölését, akik 
tevékenységükkel, alkotásaikkal és kreativitásukkal a fiatal hallgatóságért tesznek. A díjra csoportok, NGO 
szervezetek, cégek és együttesek jelölhetők. A tíz legjobb videoklipre a közönség is... » Tovább

1.2 Az NKA pályázata köztéri alkotások létrehozására
Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot hirdet igényes köztéri munkák létrehozására. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma olyan igényes köztéri munkák
létrehozására, amelyek az adott település közterén erősítik a település kulturális jelenét. A támogatásra 
önkormányzatok pályázhatna professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival. A... » Tovább

1.3 Költőket s borokat kóstolgatok... - képzőművészeti pályázat

 

A Víz’P’Art Közalapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet Költőket s borokat kóstolgatok... címmel Tolna megyei 

képzőművészeknek. 
(KultúrPont) 

Költőket s borokat kóstolgatok... címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a Víz’P’Art Közalapítvány 
Tolna megyei képzőművészeknek. A pályázat célja a Tolna megyei költők, írók szőlőről, borról címmel 
megjelenő kötet illusztrációinak kiválasztására. A pályázatra a következő versek... » Tovább

1.4 Mackókészítő pályázat

 

Mackókészítő pályázatot hirdet egyéni, csoportos és családi kategóriában a Tatabánya Pont. 
(Pályázatfigyelő) 

A Tatabánya Pont mackókészítő pályázatot hirdet Kormos István születésének 90. évfordulója alkalmából. 
A pályázatra Vackor közeli, távoli, fiatal, idős, vicces, komoly medverokonait várják három kategóriában: 
egyéni, csoportos és családi. A beérkezett pályaműveket 2013 júniusában a Nagy Medvenapon... » Tovább

1.5 Ihaj Fuhun Zsámbéki Országos Amatőr Népzenei-Jazz Tehetségkutató Verseny

 

A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár pályázatot hirdet az Ihaj Fuhun Zsámbéki Országos Amatőr Népzenei-Jazz 

Tehetségkutató Versenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Ihaj Fuhun Zsámbéki Országos Amatőr Népzenei-Jazz Tehetségkutató Versenyen való 
részvételre a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár. A versenyre 1982. június 1-je után született 
konzisok és főiskolások, valamint a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mellett... » Tovább

1.6 Osztrák Emberi Jogi Filmfesztivál - pályázat

 

Az ENSZ Bécsi Információs Szolgálata pályázatot hirdet diákoknak az Osztrák Emberi Jogi Filmfesztiválon való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet diákoknak a 2013. december 5. és 12. között Bécsben (Ausztria) megrendezendő Osztrák 
Emberi Jogi Filmfesztiválon való részvételre az ENSZ Bécsi Információs Szolgálata. A pályázatra olyan 
rövidfilmeket várnak, amelyek kapcsolódnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában... » Tovább

1.7 Mit jelent számodra a kulturális előítélet? - pályázat
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Alkotópályázatot hirdet Mit jelent számodra a kulturális előítélet? címmel a debreceni önkormányzat. 
(Pályázatfigyelő) 

Debrecen Megyei Jogú Város Ifjúsági Önkormányzata Mit jelent számodra a kulturális előítélet? címmel 
alkotópályázatot hirdet az International M.A.S.S. (Music, Sports, Arts and Supper) projekt keretében. A 
pályázatra olyan fényképeket, festményeket és videókat várnak, amelyek megmutatják, hogy mit... » 
Tovább

1.8 Pályázat egy épület külső festésének megtervezésére
A Soltis Lajos Színház pályázatot hirdet a Kamaraszínház épülete külső festésének megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a celldömölki Soltis Lajos Színház a Kamaraszínház épülete külső festésének 
megtervezésére. A pályázatra olyan terveket várnak, amelyek tükrözik a színház dinamizmusát, 
szenvedélyét, játékosságát, vidámságát. Pályázati határidő: 2013. június 10. » Tovább

1.9 EISA Photo Maestro 2013 - fotópályázat

 

Ismét meghirdetik az EISA Photo Maestro nemzetközi fotópályázatot, amelyre digitális fotósorozatokat várnak. 
(KultúrPont) 

A FotoVideo Magazin ismét meghirdeti az EISA Photo Maestro nemzetközi fotópályázatot. A pályázatra 
öt-nyolc képből álló olyan sorozatokat várnak, amelyek egy történetet mesélnek el. Makró és közelképekkel
lehet pályázni. A nemzetközi versenybe került alkotások közül 17 ország fotómagazinjának... » Tovább

1.10 The Beatles - Fesd le a zenét!

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet The Beatles – Fesd le a zenét! címmel az Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület. 
(Pályázatmenedzser) 

A szegedi Art-Tour Kortárs Összművészeti Egyesület The Beatles – Fesd le a zenét! címmel 
képzőművészeti pályázatot hirdet magánszemélyeknek. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek témája 
a Beatles zenekar és minden, ami hozzájuk kapcsolódik. A szegedi, vagy Szeged környéki alkotók munkái...
» Tovább

1.11 Deviáns viselkedés a fiatalok körében - fotópályázat

 Fotópályázatot hirdet a Nemzeti Ifjúsági Tanács Deviáns viselkedés a fiatalok körében címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Nemzeti Ifjúsági Tanács fotópályázatot hirdet Deviáns viselkedés a fiatalok körében címmel. A pályázatra
a következő témákban várják az alkotásokat: kábítószer- és alkoholfogyasztás, öngyilkosság, 
anorexia-bulémia. Minden alkotó legfeljebb egy képpel pályázhat. Beküldési határidő: 2013. május... » 
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Tovább

1.12 Fürdőruha-tervező pályázat

 

A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. fürdőruha-tervező pályázatot hirdet Gellért, a divat strandja címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. Gellért, a divat strandja címmel. A pályázatra 
fürdőruhák, valamint teljes strandöltözet kiegészítőkkel kategóriákban várják a 2-3 darabból álló 
kollekcióterveket. A pályázat célja az 1940-es, 1950-es évek strandöltözékeinek modern szemléletű... » 
Tovább

1.13 Webvideo pályázat

 

Pályázatot hirdet a Kreatív Csoport Webvideo verseny címmel webes videotartalmak megmérettetésére. 
(Pályázatmenedzser) 

A Kreatív Csoport pályázatot hirdet Webvideo verseny címmel. A pályázat keretében 2012. január 1. és 
2013. május 15. között online vagy mobileszköz-alapú felületen publikált webes videókat várnak. A 
versenyre Magyarországon bejegyzett cégek, illetve magánszemélyek küldhetnek be videókat a következő...
» Tovább

1.14 Nemzetközi fizikai színházi labor Oroszországban

 

2013 őszén nemzetközi fizikai színházi labort rendez Oroszországban az IUGTE. 
(KultúrPont) 

Az International University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi 
Egyetem, IUGTE) 2013. október 21. és november 19. között nemzetközi fizikai színházi labort rendez 
Oroszországban. A laborra táncosok, koreográfusok, fizikai színházi és kortárs cirkuszi előadó-művészek... 
» Tovább

1.15 Ösztöndíj Dániába diákoknak

 

A dániai Hotel Pro Forma bentlakásos ösztöndíjat hirdet a művészeti menedzsment, az előadóművészetek, az építészet, a hangtervezés, 

a fénytervezés, a videotervezés és az interaktív tervezés területén tanuló diákoknak. 
(on-the-move) 

Bentlakásos ösztöndíjat hirdet a koppenhágai (Dánia) Hotel Pro Forma a 2013. szeptember 2. és december 
13. közötti időszakra diákoknak. Az ösztöndíjra a művészeti menedzsment, az előadóművészetek, az 
építészet, a hangtervezés, a fénytervezés, a videotervezés és az interaktív tervezés területén... » Tovább

1.16 Világörökségi Helyszíneink Képekben - alkotópályázat
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Az Art Misszió Alapítvány országos alkotópályázatot hirdet diákoknak Világörökségi Helyszíneink Képekben címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Országos alkotópályázatot hirdet Világörökségi Helyszíneink Képekben címmel a Nemzeti Tehetség 
Program keretében az Art Misszió Alapítvány. A pályázaton 7. és 8. osztályos általános iskolás diákok 
vehetnek részt egy olyan grafikával, színes olaj, akvarell vagy pasztell technikával készült... » 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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Osztályvezetői állás az Operaházban

 

A Magyar Állami Operaház informatikai osztályvezetőt keres. 
(KultúrPont) 

Informatikai osztályvezetőt keres határozott időre a Magyar Állami Operaház. Elvárások: felsőfokú 
végzettség, informatikai területen szerzett, legalább ötéves tapasztalat, büntetlen előélet. Pályázati határidő: 
2013. június 1. » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 A berlini Multi Media Archives Nyári Egyeteme

 

2013 augusztusában nyári egyetemet szervez a berlini Multi Media Archives a következő témában: Ellenállás a nemzetiszocializmus 

alatt. 
(on-the-move) 

Nyári egyetemet szervez a berlini (Németország) Szabad Egyetemen a Multi Media Archives 2013. 
augusztus 25. és 31. között olyan fiatal kutatóknak. Olyan érdeklődők jelentkezését várják, akik kutatást 
végeznének a következő témában: Ellenállás a nemzetiszocializmus alatt. A műhelyfoglalkozást... » 
Tovább

3.2 Európai Ifjúsági Hét - Parlamenti Ifjúsági Nap

 A 2013-as Parlamenti Ifjúsági Napra várják középiskolás osztályok, csoportok jelentkezését az Európai Ifjúsági Hét keretében. 
(Ugródeszka) 
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2013. május 26. és június 2. között rendezi meg az Országgyűlés Hivatala Közgyűjteményi és 
Közművelődési Igazgatósága és az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda az Európai Ifjúsági Hetet, 
és annak keretében a Parlamenti Ifjúsági Napot. A rendezvényre 10. és 11. osztályos középiskolás 
csoportok... » Tovább

3.3 FLP-képzés Lettországban
2013 augusztusában tandem képzést szerveznek ifjúsági és szociális munkásoknak, valamint egy-egy mentoráltjuknak Lettországban. 
(Ugródeszka) 

A Fiatalok Lendületben Program lett nemzeti irodája és a Salto képzést szervez 2013. augusztus 19. és 25. 
között Lettországban. A tandem képzésre ifjúsági és szociális munkások, valamint egy-egy mentoráltjuk 
jelentkezését várják. A képzés munkanyelve az angol. Jelentkezési határidő: 2013. június... » Tovább

3.4 Angol nyelvi képzés ifjúsági munkásoknak
2013 júniusában angol nyelvi képzést szerveznek ifjúsági munkásoknak Szlovákiában. 
(Ugródeszka) 

A Fiatalok Lendületben Program szlovák nemzeti irodája 2013. június 16. és 23. között angol nyelvi képzést
szervez ifjúsági munkásoknak Szlovákiában. A képzésre olyan ifjúsági munkások jelentkezését várják, akik 
szeretnék fejleszteni kommunikációs képességeiket. Jelentkezési határidő: 2013.... » Tovább

3.5 FLP-képzés Görögországban
2013 novemberében képzést szerveznek Görögországban ifjúsági munkásoknak, valamint EVS mentoroknak. 
(Ugródeszka) 

Képzést szervez a Fiatalok Lendületben Program görög nemzeti irodája 2013. november 18. és 22. között 
ifjúsági munkásoknak, valamint EVS mentoroknak. A görögországi képzés munkanyelve az angol. 
Jelentkezési határidő: 2013. szeptember 8. » Tovább

3.6 BiTriMulti képzés az Egyesült Királyságban
2013 decemberében BiTriMulti képzést szervez az FLP brit nemzeti irodája ifjúsági munkásoknak és ifjúsági vezetőknek. 
(Ugródeszka) 

A Fiatalok Lendületben Program brit nemzeti irodája BiTriMulti képzést szervez 2013. december 4. és 8. 
között az Egyesült Királyságban. A képzésre olyan ifjúsági munkásokat és ifjúsági vezetőket várnak, akiket 
érdekelnek az ifjúsági csereprojektek szervezésének részletei. Jelentkezési határidő:... » Tovább

3.7 Archeoclub d’Italia nemzetközi nyári tábor

 

2013 júliusa és szeptembere között rendezik meg Olaszországban az Archeoclub d’Italia nemzetközi nyári tábort. 
(Ugródeszka) 

Régészeti, kulturális és zenei programokkal várja az érdeklődőket a 2013 júliusa és szeptembere között 
Campobello di Licatában (Olaszország) megrendezendő Archeoclub d’Italia nemzetközi nyári tábor. A 
tábor résztvevőinek lehetősége nyílik, hogy közelebbről megismerjék Szicília történelmét és... » Tovább
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3.8 Nemzetközi Ifjúsági Dialógus Tábor Olaszországban
2013 júliusában Nemzetközi Ifjúsági Dialógus Tábort rendeznek fiataloknak Olaszországban. 
(Ugródeszka) 

Az Európa Tanács Ifjúsági Központja 2013. július 3. és 6. között rendezik meg Olaszországban a 
Nemzetközi Ifjúsági Dialógus Tábort. A táborba 18 és 30 év közötti, oroszul beszélő, ifjúsági szervezet 
munkájában aktívan közreműködő fiatalok jelentkezését várják. Jelentkezési határidő: 2013. május... » 
Tovább

3.9 Divatmenedzsment nyári egyetem Antwerpenben
Az ENCATC és az Antwerpeni Egyetem divatmenedzsment nyári egyetemet szervez 2013 augusztusában. 
(KultúrPont) 

2013. augusztus 26. és 30. között nyári egyetemet szervez a European Network of Cultural Administration 
Training Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, ENCATC) és az 
Antwerpeni Egyetem divatmenedzsment témában. A belgiumi nyári egyetemre kulturális menedzsment... » 
Tovább

3.10 Az ENCATC éves konferenciája Antwerpenben

 

Az ENCATC 2013 novemberében Antwerpenben rendezi meg következő éves konferenciáját. 
(KultúrPont) 

2013. november 5. és 7. között Antwerpenben (Belgium) rendezi meg éves konferenciáját a European 
Network of Cultural Administration Training Centers (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok 
Európai Hálózata, ENCATC) az Antwerpeni Egyetem közreműködésével. A rendezvény célja, hogy 
reflektáljon a... » Tovább

3.11 Kortárs irodalmi konferencia 2013 őszén

 

Történelmi emlékezet, szociográfia és fikció a mai magyar prózában címmel konferenciát rendez 2013 szeptemberében a Magyar Napló

Kiadó. 
(KultúrPont) 

A Magyar Napló Kiadó kortárs irodalmi konferenciát rendez 2013. szeptember 20-án és 21-én Történelmi 
emlékezet, szociográfia és fikció a mai magyar prózában címmel. A konferenciára előadók jelentkezését 
várják. A rendezvénynek az ELTE Eötvös Collegiuma ad otthont. Jelentkezési határidő: 2013.... » Tovább

3.12 Az európai roma társadalom fejlesztéséért és felzárkóztatásáért - konferencia
A Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány konferenciát rendez 2013 májusában Az európai roma társadalom 

fejlesztéséért és felzárkóztatásáért címmel. 
(KultúrPont) 

Konferenciát rendez a Szegényeket és Rászorultakat Segítő Közhasznú Alapítvány 2013. május 30-án és 
31-én Az európai roma társadalom fejlesztéséért és felzárkóztatásáért címmel. A konferencia célja, hogy 
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erősítse a nemzeti és nemzetközi együttműködést, a szegénység, a diszkrimináció és az... » Tovább

3.13 V. Éves Európai Fórum
2013 nyarán ötödik alkalommal rendezi meg Brüsszelben az Éves Európai Fórumot az Interkulturális Európáért Platform. 
(KultúrPont) 

Az Interkulturális Európáért Platform 2013. június 10-én rendezi meg az V. Éves Európai Fórumot 
Collaborating in the Construction of Intercultural Europe: Education, Culture & Political Campaigning 
(Együttműködés az interkulturális Európa megépítésében: oktatás, kultúra és politikai kampány)... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Cartoon Digital mesterkurzus

 

A Cartoon ösztöndíjat hirdet a 2013. júniusi Cartoon Digital mesterkurzusra. 
(KultúrPont) 

Ösztöndíjat hirdet a brüsszeli (Belgium) Cartoon nonprofit szervezet a 2013. június 25. és 27. között 
Münchenben (Németország) megrendezendő Cartoon Digital mesterkurzusra. A kurzust az Európai Unió 
Media programja támogatja. Jelentkezési határidő: 2013. május 22. » Tovább

4.2 Pécsi Íróprogram
A Verartis Nonprofit Kft. ösztöndíjat hirdet a 2014-es Pécsi Íróprogramon való részvételre. 
(KultúrPont) 

Ösztöndíjat hirdet a Verartis Nonprofit Kft. a 2014-es Pécs Writers Program (Pécsi Íróprogram) című 
alkotóházi programban való részvételre. A program keretében a résztvevő írók egy hónapra szóló 
ösztöndíjat kapnak. A részletekről a lent megadott e-mail címeken lehet érdeklődni. » Tovább

4.3 Alkotóházi ösztöndíj Hollandiába

 

A hollandiai Hotel MariaKapel alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, kurátoroknak és kutatóknak 2014-re. 
(on-the-move) 

A 2014-es alkotóházi programjára hirdet ösztöndíjat művészeknek, művészcsoportoknak, kurátoroknak és 
kutatóknak a hollandiai Hotel MariaKapel. Az alkotóház projektek megvalósítására, valamint kutatás 
folytatására nyújt lehetőséget. Elvárás, hogy a projektnek legyen nemzetközi... » Tovább

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

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 Kiválasztották a CreArt projekt résztvevőit
Két Hargita megyei képzőművész, Márton Ildikó és Veres Imola is részt vehet a CreArt nemzetközi projekt keretében megrendezendő 
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európai vándorkiállításon. 
(transindex.ro) 

Kiválasztották az Európai Unió Kultúra programja keretében megvalósuló CreArt nemzetközi projekt 
résztvevőit. A projekt More Real Than The Real (Valóságosabb, mint a valódi) európai vándorkiállítására 
összesen hatvan pályázó közöl választottak ki 17 képzőművészt. A választottak között két Hargita... » 
Tovább

5.2 Magyar siker az 5. Nemzetközi Ütőhangszeres Versenyen

 

Magyar sikerrel zárult a 2013 májusában Litvániában megrendezett 5. Nemzetközi Ütőhangszeres Verseny. A zsűri döntése alapján a 

legmagasabb korcsoport első helyezettje Simon Bence, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának hallgatója lett. 
(KultúrPont) 

2013. május 7. és 9. között Vilniusban (Litvánia) rendezték meg ötödik alkalommal a Nemzetközi 
Ütőhangszeres Versenyt. A verseny zsűrijének döntése alapján a legmagasabb korcsoport első helyezését a 
Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar BA 2. évfolyamos hallgatója, Simon Bence érte el. A... » Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont 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: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

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 koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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