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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 A schengeni vízumokról szóló konzultáció eredménye

 Az Európai Bizottság közzétette a művészek mobilitásáról és a schengeni vízumokról indított nyilvános konzultáció eredményeit.

(on-the-move) 
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Közzétette az Európai Bizottság a 2013. március 25-én indított, a művészek mobilitásáról és a schengeni 
vízumokról szóló nyilvános konzultáció eredményeit. A konzultáció célja az volt, hogy ötleteket gyűjtsön a 
rövid tartózkodásra adott schengeni vízumokhoz való hozzáférés javításához. A most... » Tovább

 
1.2 8. eXplore táncfesztivál 
2013 őszén nyolcadik alkalommal rendezik meg Bukarestben az eXplore táncfesztivált, amelynek műhelyfoglalkozásaira még várják a 
jelentkezőket.

(KultúrPont) 

Nyolcadik alkalommal rendezik meg Bukarestben 2013. szeptember 28. és november 9. között az eXplore 
táncfesztivált. A romániai fesztiválon az előadások mellett műhelyfoglalkozások, mesterkurzusok és 
tudományos előadások is várják az érdeklődőket. 2013. szeptember 28-án a gyerekeknek szóló... » Tovább
 

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

2.1 Az NKA pályázata: Itthon vagy - Magyarország szeretlek
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma az Itthon vagy - Magyarország szeretlek
programsorozat keretében települési programok, rendezvények támogatására.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma meghívásos pályázatot 
hirdet önkormányzatoknak az Itthon vagy - Magyarország szeretlek programsorozat keretében, Szent 
Mihály napján a település múltjához, örökségéhez kapcsolódó kulturális programok, rendezvények... » 
Tovább
 
2.2 21. Jeunesses Nemzetközi Zenei Verseny

 

2014 májusában 21. alkalommal rendezik meg a Jeunesses Nemzetközi Zenei Versenyt Bukarestben. A versenyre fuvolisták 
jelentkezését várják.

(KultúrPont) 

21. alkalommal rendezik meg 2014. május 17. és 24. között Bukarestben (Románia) a Jeunesses 
Nemzetközi Zenei Versenyt. A rendezvényen 2014-ben 18 évnél fiatalabb, valamint 18 és 30 év közötti 
fuvolisták mérik össze tudásukat. Jelentkezési határidő: 2014. március 1. » Tovább

 
2.3 Média - közvetítő a népek között 2014
Pályázatot hirdet fiatal újságíróknak a Robert Bosch Alapítvány és a Berlini Újságíró Iskola a 2014-es Média - közvetítő a népek között 
című továbbképzésen való részvételre.

(KultúrPont) 

A Robert Bosch Alapítvány és a Berlini Újságíró Iskola pályázatot hirdet németül jól tudó újságíróknak a 
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2014. március 1. és május 31. között Berlinben megrendezendő Média - közvetítő a népek között című 
továbbképzésen való részvételre. A három hónapos németországi továbbképzésre olyan fiatal... » Tovább
 
2.4 A városi változás szereplői - kísérleti projekt
Pályázatot hirdet a Robert Bosch Alapítvány és a MitOst egyesület A városi változás szereplői kísérleti projektben való részvételre.

(KultúrPont) 

A Robert Bosch Alapítvány és a MitOst egyesület pályázatot hirdet az Actors of Urban Change (A városi 
változás szereplői) című kísérleti projektben való részvételre. A projekt célja, hogy kulturális 
tevékenységek, így a kulturális élet, a közigazgatás és a magánszektor közötti együttműködések... » Tovább
 
2.5 Az NKA pályázata szépirodalmi és tudományos alkotói támogatásra
Pályázatot hirdet az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományos ismeretterjesztő alkotások
és szakkönyvek szerzőinek alkotói támogatásra.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. október 
21. és 2014. október 21. közötti időszakra szépirodalmi, valamint tudományos ismeretterjesztő alkotások és 
szakkönyvek szerzőinek alkotói támogatás odaítélésére. A pályázat keretében alkotónként... » Tovább
 
2.6 Az NKA pályázata irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma magas színvonalú irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények 
megvalósulásának, valamint az ezek anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelenésének támogatására.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatot hirdet a 2013. október 
21. és 2014. október 21. közötti időszakra magas színvonalú irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények 
megvalósulásának, valamint az ezek anyagát tartalmazó kísérőkiadványok megjelenésének... » Tovább
 
2.7 Az NKA pályázata a Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma a Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlására.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 2013. október 30. 
és 2014. április 30. közötti időszakra Báthory Júlia Üveggyűjtemény megvásárlása I. ütem címmel. A 
pályázatra meghívást kap Orosháza Város Önkormányzata. A támogatásra szánt keretösszeg 30 millió... » 
Tovább
 
2.8 Az NKA pályázata ormánsági templomok felújítására
Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma ormánsági templomok felújítására.

(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 
2013. december 1. és 2014. december 31. közötti időszakra az ormánsági Kórós, Zaláta, Drávaiványi, Vejti, 
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Nagycsány, Kémes, Szaporca és Vajszló fakazettás templomainak felújítására. A pályázatra... » Tovább
 
2.9 Pro Voluntarius Díj
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Pro Voluntarius Díj odaítélésére.

(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az önkéntes tevékenység társadalmi elismeréséül 
alapított Pro Voluntarius Díj odaítélésére. A díjra olyan szervezetek és magánszemélyek jelölhetők, akik 
kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak az önkéntesség kultúrájának fejlődéséhez.... » Tovább
 
2.10 Magyarországi Falumegújítási Díj 2013

 

Pályázatot hirdet a Magyarországi Falumegújítási Díj odaítélésére Jobban élni mottóval a belügyminiszter és a vidékfejlesztési 
miniszter.

(Pályázatfigyelő) 

A belügyminiszter és a vidékfejlesztési miniszter pályázatot hirdet a 2013-as Magyarországi Falumegújítási 
Díj odaítélésére Jobban élni mottóval. A pályázat célja, hogy megismertesse azokat a települési 
közösségeket, amelyek kimagasló fejlesztési munkálatokat végeznek. A díjra egy község... » Tovább

 
2.11 Pályázat kulturális esemény megvalósítására
Pályázatot hirdet a Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány kulturális esemény megvalósításának támogatására.

(Pályázatfigyelő) 

A Play Live (Élőben Játssz) Alapítvány pályázatot hirdet a 2014. január 1. és július 31. közötti időszakra 
kulturális esemény megvalósításának támogatására. A pályázaton jogi személyiség nélküli gazdasági 
társaságok, civil szervezetek, magyarországi székhelyű alapítványok, egyesületek,... » Tovább
 
2.12 Fotó- és videópályázat
A Koreai Kulturális Központ fotó- és videópályázatot hirdet.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Koreai Kulturális Központ olyan fotók és videók beküldésére, amelyek a központ 
valamely kulturális eseményén készültek. Beküldési határidő: 2013. november 29. » Tovább
 
2.13 Történelmi séták a pesti zsidónegyedben - képzés

 A Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért pályázatot hirdet középiskolás és egyetemista diákoknak a Történelmi séták a pesti 
zsidónegyedben program kortárs vezetői képzésén való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet középiskolás és egyetemista diákoknak a Zachor Alapítvány a Társadalmi Emlékezetért a 
Történelmi séták a pesti zsidónegyedben program kortárs vezetői képzésén való részvételre. A képzés 
résztvevői megismerhetik a budapesti zsidóság történetét és szokásait, a terepbejáráson... » Tovább

 
2.14 Átlátás 2.0 - pályázat 
Pályázatot hirdet a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója fiatal kurátoroknak az Átlátás 2.0 projektben való részvételre.

(Pályázatmenedzser) 

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója pályázatot hirdet fiatal kurátoroknak az Átlátás 2.0 projektben való 
részvételre. A pályázatra olyan fiatal, tapasztalattal rendelkező kurátorok jelentkezését várják, akik készek 
arra, hogy a projekt keretében alkotó és kurátor közös munkájaként egy kiállítást... » Tovább
 
2.15 A madárvonulás dél-alföldi ünnepe - fotópályázat
Természetfotó-pályázatot hirdet amatőr fotósoknak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság A madárvonulás dél-alföldi ünnepe 
címmel.

(Pályázatmenedzser) 

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság természetfotó-pályázatot hirdet amatőr fotósoknak A madárvonulás
dél-alföldi ünnepe címmel a II. Fehértavi Darvadozás alkalmából. A pályázatra Daru, Sirályok, valamint 
Víz, az élet forrása kategóriákban várják az alkotásokat. Minden alkotó kategóriánként... » Tovább
 
2.16 Mit tudsz Oroszországról? - műveltségi pályázat

 

Műveltségi pályázatot hirdetnek budapesti középiskolás diákoknak Mit tudsz Oroszországról? címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Az Astangajóga Alapítvány és az ERőMŰVHÁZ műveltségi pályázatot hirdet Mit tudsz Oroszországról? 
címmel középiskolás diákoknak. A kétfordulós versenyre budapesti iskolák 9-12. osztályos diákjai 
pályázhatnak. Az első fordulóban egy, a következő témák egyikében írott egy-két oldalas esszét kell... » 
Tovább

 
2.17 Drámapályázat vajdasági magyar alkotóknak
A szabadkai Népszínház Magyar Társulata drámapályázatot hirdet vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotóknak.

(Pályázatmenedzser) 

Drámapályázatot hirdet vajdasági vagy vajdasági származású magyar alkotóknak a szabadkai Népszínház 
Magyar Társulata. A szerbiai pályázatra egész estét betöltő színműveket várnak. A pályázat értékelő 
bizottsága két munkát választ ki, amelyeket a Kortárs Vajdasági Magyar Szerzők X.... » Tovább
 
2.18 Dallam a szabadságról - pályázat előadóknak

 A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ pályázatot hirdet nem hivatásos előadóknak, énekeseknek és együtteseknek az 
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In Memoriam Cseh Tamás 2. találkozón való részvételre.

(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a 2014-ben megrendezendő In Memoriam Cseh Tamás 2. találkozón való részvételre nem 
hivatásos előadóknak, énekeseknek és együtteseknek a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 
Központ. A pályázat célja Cseh Tamás és Csengedy Dénes Mélyrepülés című művéből a Dallam a 
szabadságról... » Tovább

 
2.19 Egy képre gondolok, tudod... - pályázat
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ fotó- és videópályázatot hirdet nem alkotóknak Egy képre gondolok, tudod... In 
Memoriam Cseh Tamás 2. címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Fotó- és videópályázatot hirdet a 2014-ben megrendezendő In Memoriam Cseh Tamás 2. találkozó 
alkalmából nem hivatásos alkotóknak a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ. Az Egy képre 
gondolok, tudod... In Memoriam Cseh Tamás 2. címmel meghirdetett pályázatra olyan alkotásokat várnak,...
» Tovább
 
2.20 Tanulás 2.0 - videópályázat

 

A Mathias Corvinus Collegium kreatív videópályázatot hirdet középiskolás diákoknak Tanulás 2.0 címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Kreatív videópályázatot hirdet a Mathias Corvinus Collegium Tanulás 2.0 címmel. A pályázatra 14 és 19 év 
közötti középiskolás diákok olyan kreatív videóanyagait várják, amelyek a tanulásra, a tanulás modern 
eszközeire és lehetőségeire hívják fel a figyelmet. Legfeljebb kétperces alkotásokkal lehet... » Tovább

 
2.21 Filmezz szívvel! - tudományos videópályázat
A Bayer Hungária Kft. és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány Filmezz szívvel! címmel tudományos videópályázatot hirdet ökoiskolák 
diákjainak.

(KultúrPont) 

Tudományos videópályázatot hirdet Filmezz szívvel! címmel az Ökoiskola Hálózatba tartozó ökoiskolák 
diákjainak a Bayer Hungária Kft. és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány. A pályázaton 12 és 16 év közötti 
középiskolások vehetnek részt. Olyan 90 másodperces alkotásokkal lehet pályázni, amelyek témája a... » 
Tovább
 
2.22 Logópályázat - Országos József Attila Mese-, Vers és Novellaíró Pályázat

 Az Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola pályázatot hirdet a 20. alkalommal megrendezendő Országos József Attila Mese-, 
Vers és Novellaíró Pályázat logójának megtervezésére.

(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a szombathelyi Oladi Általános Iskola, Középiskola és Szakiskola a 20. alkalommal 
megrendezendő Országos József Attila Mese-, Vers és Novellaíró Pályázat logójának megtervezésére. A 
pályázaton magyarországi és határon túli általános és középiskolás diákok vehetnek részt. A... » Tovább

 
2.23 Sünis múzeumi pályázatok
A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ pályázatokat hirdet Sündörögjünk be együtt a múzeumba!, Sünök, mémek, satöbbi, valamint 
Rakjátok össze ti a jövő múzeumát! címmel.

(KultúrPont) 

Pályázatokat hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ egyéni 
alkotóknak és iskolai osztályoknak. A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. A következő 
pályázatokra lehet jelentkezni: - a Sündörögjünk be együtt a múzeumba! című pályázaton olyan... » Tovább
 
2.24 A Think Tank Photo fotópályázata
Fotópályázatot hirdet hazai amatőr és profi fotósoknak a Think Tank Photo.

(Pályázatfigyelő) 

Az amerikai Think Tank Photo fotópályázatot hirdet hazai fotósoknak Be Ready Before the Moment (Állj 
készen a pillanat előtt) címmel. A pályázaton hivatásos és amatőr fotósok is részt vehetnek legfeljebb tíz 
fotóval vagy fotósorozattal (egy sorozat legfeljebb kilenc képből állhat). A következő... » Tovább
 
2.25 Határ Győző Versmondó Verseny
Az Írók Alapítványa, a Magyar Versmondók Egyesülete és Gyomaendrőd Önkormányzata várja fiatalok és felnőttek jelentkezését a 
Határ Győző Versmondó Versenyre.

(Pályázatfigyelő) 

2014-ben a Határ Győző Emléknapok keretében rendezi meg az Írók Alapítványa, a Magyar Versmondók 
Egyesülete és Gyomaendrőd Önkormányzata a Határ Győző Versmondó Versenyt, amelyre várják a 
nevezéseket. A versenyre 16 és 20 év közötti fiatalok, valamint 20 év feletti felnőttek nevezhetnek Határ 
Győző... » Tovább
 
2.26 Pályázat fiatal kutatóknak
Pályázatot hirdet az MTA fiatal kutatók külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására.

(Pályázatfigyelő) 

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet a 2014. január 1. és június 30. közötti időszakra fiatal 
kutatók külföldi tudományos rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének 
támogatására. A pályázaton olyan, az MTA kutatóközpontjainak, önálló jogi személy kutatóintézeteknek... » 
Tovább
 
2.27 Vadulj - fotó- és képregény-pályázat

 A CEEweb Egyesület és a Bolgár Biodiverzitás Alapítvány fotó- és képregény-pályázatot hirdet Vadulj címmel.

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33113
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33111
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33111
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33111
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33110
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33110
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33109
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33109
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33108
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33108
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33105
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33113


(Pályázatfigyelő) 

Fotó- és képregény-pályázatot hirdet Vadulj címmel a CEEweb Egyesület és a Bolgár Biodiverzitás 
Alapítvány. A pályázat célja a Natura2000 európai természetvédelmi hálózat népszerűsítése. A fotópályázat 
kategóriái: - Vad tájak; - A Vadon fajai. A képregény-pályázat kategóriái: - Milyen... » Tovább

 
2.28 Bagdadi Nemzetközi Színházi Fesztivál - pályázat
Pályázatot hirdetnek színtársulatoknak a 2013-as Bagdadi Nemzetközi Színházi Fesztiválon való részvételre.

(Index - MTI) 

A 2013-ban első alkalommal megrendezendő Bagdadi Nemzetközi Színházi Fesztiválon való részvételre 
hirdetnek pályázatot a fesztivál szervezői. Az iraki rendezvényre színtársulatok jelentkezését várják. A 
jelentkezéshez csatolni kell egy felvételt a társulat egyik előadásáról, a színdarab.. » Tovább
 
2.29 Pályázat a Tim Hetherington Ösztöndíjra

 

Pályázatot hirdet professzionális fotósoknak a Tim Hetherington Ösztöndíj odaítélésére a Human Rights Watch és a World Press 
Photo.

(on-the-move) 

A Human Rights Watch nemzetközi emberi jogi szervezet és a World Press Photo non-profit szervezet 
pályázatot hirdet fotósoknak a Tim Hetherington Ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíjjal minden évben egy 
fotóst támogatnak, hogy befejezhesse emberi jogi témájú projektjét. A támogatásra olyan... » Tovább

 
2.30 Tanzmesse Fesztivál - pályázat
A 2014-es düsseldorfi Tanzmesse Fesztivál szervezői táncosok és koreográfusok jelentkezését várják a rendezvényre.

(on-the-move) 

Pályázatot hirdetnek a 2014. augusztus 27. és 30. között megrendezendő düsseldorfi (Németország) 
Tanzmesse Fesztiválon való részvételre táncosoknak és koreográfusoknak. A táncfesztivál egyben vásár is, 
amely jó bemutatkozási lehetőséget jelent a különböző táncműfajok képviselőinek. Pályázati... » Tovább
 
2.31 Műhelyfoglalkozások európai producereknek

 

2014 tavaszán műhelyfoglalkozás-sorozatot indít producereknek az EAVE.

(on-the-move) 

A European Audiovisual Entrepreneurs (Európai Audiovizuális Vállalkozók, EAVE) produceri 
műhelyfoglalkozás-sorozatot szervez 2014. március 10. és 17. között Luxemburgban, 2014. június 16. és 
23. között Bolzanóban (Olaszország), majd 2014 őszén Isztambulban (Törökország). A European 
Producers... » Tovább
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2.32 Budapesti Városismereti Verseny
A budapesti önkormányzat pályázatot hirdet középiskolás diákoknak a Budapesti Városismereti Versenyen való részvételre.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet Budapest Főváros Önkormányzata a Budapesti Városismereti Versenyen való részvételre. 
Az Iskolakapun Kívüli Program keretében meghirdetett pályázaton fővárosi középiskolás diákok vehetnek 
részt. A verseny két fordulóból és egy döntőből áll. Pályázati határidő: 2013. október 7. » Tovább
 
2.33 Grafikai pályázat bútorok díszítésére
Designpályázatot hirdet grafikusoknak a sixay furniture bútorok díszítésére.

(Pályázatmenedzser) 

A sixay furniture bútorbolt designpályázatot hirdet grafikusoknak Pimp my Desk címmel. A pályázatra a 
kölni (Németország) nemzetközi bútorvásáron kiállítandó néhány bútorra készített egyedi grafikákat várnak 
a következő kategóriákban: asztal-szék kombináció; OTTO1-2-3 sámli és ülőkék; egy szabadon... » Tovább
 
2.34 Te hogyan képzeled el a jövő játszóterét? - rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Remény és Cél Értékmentő Közhasznú Egyesület Te hogyan képzeled el a jövő játszóterét? 
címmel.

(Pályázatmenedzser) 

A Remény és Cél Értékmentő Közhasznú Egyesület rajzpályázatot hirdet Te hogyan képzeled el a jövő 
játszóterét? címmel. A pályázatra 5 és 11, valamint 12 és 16 év közötti gyerekek alkotásait várják. A 
játékban csak az első száz kép feltöltője vehet részt. Beküldési határidő: 2013. szeptember... » Tovább
 
2.35 Pályázat budapesti építészeti értékek rekonstrukciójának támogatására

 

Budapest Főváros Közgyűlése pályázatot hirdet Budapesti Műemléki Keret 2013 címmel budapesti építészeti értékek 
rekonstrukciójának támogatására.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet Budapest Főváros Közgyűlése budapesti építészeti értékek rekonstrukciójának 
támogatására Budapesti Műemléki Keret 2013 címmel. A pályázat célja a főváros városképét meghatározó 
építészeti értékek felújításának támogatása. A támogatásra az épületek tulajdonosai és jogszerű... » 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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
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3.1 A culture360.org állásajánlatai
Szabadúszó szerkesztőt, filmszerkesztőt, műszaki koordinátort és közösségimédia-szakértőt keres a culture360.org.

(on-the-move) 

A culture360.org a következő pozícióba keres munkatársakat: szerkesztő, filmszerkesztő, műszaki 
koordinátor, valamint közösségimédia- és webanalitikai szakértő. A szerkesztő és filmszerkesztő állásra 
jelentkezők esetében elvárás a legalább négyéves munkatapasztalat. Egyik állás esetében sem... » Tovább
 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 A kulturális és kreatív iparágak jövője Európában
2013 októberében szimpóziumot rendeznek Brüsszelben A kulturális és kreatív iparágak jövője Európában: az intelligens, fenntartható 
és inkluzív növekedés támogatása címmel.

(KultúrPont) 

Szimpóziumot rendeznek 2013. október 15-én Brüsszelben The Future of Cultural and Creative Industries in
Europe: Promoting Smart, Sustainable, Inclusive Growth (A kulturális és kreatív iparágak jövője 
Európában: az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés támogatása) címmel. A belgiumi... » Tovább
 
4.2 IX. Országos népmese-konferencia

 

2013 szeptemberében kilencedik alkalommal rendezi meg a Magyar Olvasástársaság az Országos népmese-konferenciát.

(KultúrPont) 

Kilencedik alkalommal rendezi meg a Magyar Olvasástársaság az Országos népmese-konferenciát 2013. 
szeptember 26. és 28. között. A rendezvénynek a füleki Városi Művelődési Központ ad otthont. A 
szlovákiai konferencián egyebek mellett a magyar és a szlovák népmesékről, Pavol Dobšinský és Benedek 
Elek... » Tovább

 
4.3 Élő Előadók Találkozója
Még lehet jelentkezni a 2013-as fokvárosi Élő Előadók Találkozója műhelyfoglalkozásaira.

(KultúrPont) 

2013. november 13. és 16. között Fovárosban (Dél-Afrikai Köztársaság) rendezik meg a Live Performers 
Meeting (Élő Előadók Találkozója, LPM) élő videoművészeti és vizuális művészeti találkozót. A 
rendezvény műhelyfoglalkozásaira még várják a jelentkezőket. A találkozón ingyenes és térítés ellenében... 
» Tovább
 

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervezőt keres egy koreai szervezet
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Egy koreai szervezet társszervezőt keres koreai előadóművészek nemzetközi bemutatkozásához.

(KultúrPont) 

A Koreai Művészettámogató Szolgálat (Korea Arts Management Service, KAMS) társszervezőt keres koreai
előadóművészek nemzetközi bemutatkozásához a 2014 márciusa és decembere közötti időszakra. A 
felhívásra olyan nemzetközi fesztiválok szervezői, valamint művészeti központok és hálózatok... » Tovább
 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Domus magyarországi ösztöndíj pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet külföldi kutatóknak a Domus magyarországi ösztöndíjprogramban való 
részvételre.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia a Domus magyarországi ösztöndíjprogram keretében 
senior és junior ösztöndíjak odaítélésére külföldi kutatóknak. A pályázat keretében a 2014. január 1. és 
június 30. közötti időszakban nyerhető el havi 160 ezer (senior), illetve 120 ezer (junior) forint... » Tovább
 
6.2 Ösztöndíj sajátos nevelési igényű határon túli diákoknak

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre magyarországi közoktatási intézményekben 
tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli magyar diákoknak.

(EMMI) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre az Emberi Erőforrások Minisztériuma magyarországi 
közoktatási intézményekben tanuló, sajátos nevelési igényű határon túli magyar diákoknak. Az ösztöndíj 
célja a diákok magyar nyelvű ismereteinek megszilárdítása, készségeik fejlesztése, tanulmányaik... » 
Tovább

 
6.3 Művészeti kutatási és alkotási ösztöndíj Törökországba
A török CDA-Projects pályázatot hirdet művészeti kutatási és alkotási ösztöndíj odaítélésére.

(on-the-move) 

Pályázatot hirdet az isztambuli (Törökország) CDA-Projects kortárs művészeti galéria Grant for Artistic 
Research and Production (Művészeti kutatási és alkotási ösztöndíj) címmel művészeti kutatási projektek 
támogatására. Az ösztöndíjra művészek, kurátorok, írók és filozófusok is pályázhatnak. A... » Tovább
 
6.4 Alkotóházi ösztöndíj Németországba
Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek 2014 tavaszára vizuális művészeknek, íróknak, zenészeknek, kurátoroknak, filmeseknek, 
művészettörténészeknek és más művészeti szakembereknek Kölnbe.

(on-the-move) 
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Köln városa alkotóházi ösztöndíjat hirdet Art and Archives (Művészet és archívumok) címmel 2014 
tavaszára vizuális művészeknek, íróknak, zenészeknek, kurátoroknak, filmeseknek, művészettörténészeknek
és más művészeti szakembereknek. A három hónapos németországi ösztöndíjra olyan projekttel lehet... » 
Tovább
 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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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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