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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Kreatív Európa: pályázat a Kulturális Örökség Díj megszervezésére
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Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Kreatív Európa program keretében az évente meghirdetett Európai Unió Kulturális Öröksége
Díj megszervezésére és odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Kreatív Európa program keretében az évente meghirdetett Európai 
Unió Kulturális Öröksége Díj megszervezésére és odaítélésére. A pályázaton a kulturális örökséggel 
kapcsolatos területen tevékenykedő állami vagy magánszervezetek vehetnek részt. A támogatásra... » 
Tovább

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

2.1 A művészet, az elmondhatatlan tolmácsa - alkotópályázat
Alkotópályázatot hirdet a holokauszt nemzetközi emléknapjára a Zachor Alapítvány A művészet, az elmondhatatlan tolmácsa címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Zachor Alapítvány alkotópályázatot hirdet A művészet, az elmondhatatlan tolmácsa címmel. A holokauszt
nemzetközi emléknapjára meghirdetett pályázaton felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás 
diákok vehetnek részt. Olyan önálló rajzokkal, képregényekkel vagy más művészeti... » Tovább

2.2 Mesélő arcok, egyéniségek - fotópályázat
A Pásztói Múzeum portréfotó-pályázatot hirdet Mesélő arcok, egyéniségek címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Portréfotó-pályázatot hirdet a Pásztói Múzeum Mesélő arcok, egyéniségek címmel. A pályázatra 10 és 24 év
közötti diákok, valamint 25 éven felüli felnőttek küldhetnek be alkotásokat. A kiválasztott portrékból 2014 
februárjában kiállítás nyílik. Beküldési határidő: 2014. február 18. » Tovább

2.3 Béni bácsi emléke - rajzpályázat
A Pásztói Múzeum rajzpályázatot hirdet Béni bácsi emléke címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Pásztói Múzeum Béni bácsi emléke címmel Dr. Rajeczky Benjamin halálának 25. 
évfordulója alkalmából. A pályázatra általános iskolás, valamint középiskolás diákok küldhetnek be 
alkotásokat. A kiválasztott képekből 2014 márciusában kiállítást rendeznek. Beküldési határidő:... » Tovább

2.4 Lencsevégen a diszkrimináció - fotópályázat
A WordPress.com fotópályázatot hirdet Lencsevégen a diszkrimináció címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a WordPress.com Lencsevégen a diszkrimináció címmel az Urban Culture Against 
Racism in Europe (Városi Kultúra a Rasszizmus ellen Európában, U-CARE) program keretében. A 
pályaműveket 8 megapixeles felbontásban kell beküldeni. A kiválasztott alkotásokból 2014 márciusában... »
Tovább

2.5 Ki tud többet olvasni? - olvasáspályázat

 A Zalakomári Művelődési Ház olvasáspályázatot hirdet Ki tud többet olvasni? címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

Olvasáspályázatot hirdet a Zalakomári Művelődési Ház Ki tud többet olvasni? címmel. A pályázaton alsó és
felső tagozatos általános iskolás és középiskolás diákok, valamint felnőttek vehetnek részt. A pályázat 
keretében 2014. január 15. és május 15. között annyi könyvet kell elolvasni, amennyit a... » Tovább

2.6 IVF kisösszegű támogatások - 2014/1

 

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2014. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatán. 
(KultúrPont) 

Meghirdette 2014. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatát a Nemzetközi Visegrádi 
Alap. A pályázat keretében legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő kategóriákban lehet
pályázni: - kulturális együttműködés; - tudományos eszmecserék és kutatások; -... » Tovább

2.7 Az év múzeuma 2013 - pályázat
Pályázatot hirdetnek Az év múzeuma 2013 díj odaítélésére muzeális intézményeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar 
Nemzeti Múzeum, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége és az Országos Közgyűjtemények Szövetsége 
pályázatot hirdet Az év múzeuma 2013 cím odaítélésére. A pályázaton működési engedéllyel rendelkező 
muzeális... » Tovább

2.8 Családsikerek - irodalmi és fotópályázat családosoknak
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma irodalmi és fotópályázatot hirdet családosoknak Családsikerek címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi és fotópályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Családsikerek címmel. Az irodalmi 
pályázatot CSP-CSS-14-I, a fotópályázatot pedig CSP-CSS-14-F kódszámmal hirdetik meg. Az alkotásokat 
a következő témakörökben várják: hétköznapi és nem hétköznapi családi sikerek; sikertörténetek... » 
Tovább

2.9 Pályázat EU-s iskolanapok megrendezésére
Európai uniós tematikájú iskolanapok megrendezésére hirdetnek pályázatot középiskolásoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság Magyarországi Delegációja, az Európai Parlament és a Külügyminisztérium 
pályázatot hirdet középiskoláknak európai uniós tematikájú iskolanapok megrendezésére. A pályázaton csak
Magyarország területén működő középfokú oktatási intézmények vehetnek részt. A pályázat keretében... » 
Tovább

2.10 Forgatókönyvíró pályázat
A Közép-magyarországi Zöld Kör forgatókönyvíró pályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Forgatókönyvíró pályázatot hirdet a Közép-magyarországi Zöld Kör 18 éven felüli magyar 
állampolgároknak. A pályázatra olyan oktatófilmek forgatókönyveit várják, amelyek a következő témákat 
dolgozzák fel: az energiafüggőség bemutatása; egy lehetséges környezetpolitikai eszköz bemutatása; 
gyakorlati... » Tovább

2.11 Mobilitási projektek, szakképzési munkatársak mobilitása
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A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet Mobilitási projektek, szakképzési munkatársak mobilitása címmel. 
(Tempus) 

Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány Mobilitási projektek, szakképzési munkatársak mobilitása 
címmel. A pályázaton a szakképzés területén működő köz- és magánintézmények, valamint a 
munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- és magánintézmények vehetnek 
részt. A... » Tovább

2.12 Mobilitási projektek: szakképzési tanulók mobilitása

 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet Mobilitási projektek: szakképzési tanulók mobilitása címmel. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány Mobilitási projektek: szakképzési tanulók mobilitása címmel. A 
pályázaton a szakképzés területén működő köz- és magánintézmények, valamint a munkaerőpiacon vagy az
oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- és magánintézmények vehetnek részt. A... » Tovább

2.13 Előadókat várnak a Kecskemét Fringe fesztiválra

 

Alkotó fiatalok jelentkezését várják minden művészeti ágban a 2014-es Kecskemét Fringe fesztiválra. 
(KultúrPont) 

2014. március 27. és 30. között ismét megrendezik a Kecskemét Fringe fesztivált, amelyre minden 
művészeti ágban várják alkotó fiatalok jelentkezését. A fesztiválra 14 és 30 év közötti fiatalok nevezhetnek 
zene, tánc, színjáték, film, képző- és iparművészet, slam poetry és egyéb, a kreativitásra... » Tovább

2.14 Fotóhónap 2014 - pályázat
A Magyar Fotóművészek Szövetsége pályázatot hirdet a 2014 novemberében megrendezendő 8. Fotóhónap fesztiválon való részvételre. 
(KultúrPont) 

A 2014 novemberében megrendezendő 8. Fotóhónap fesztiválon való bemutatkozásra hirdet pályázatot a 
Magyar Fotóművészek Szövetsége Fotóhónap 2014 címmel. A fesztiválra fotográfusok, alkotócsoportok, 
fotós szervezetek, valamint kiállítási és oktatási intézmények pályázhatnak. A 2014-es fesztivál... » Tovább

2.15 Václav Havel Emberi Jogi Díj
Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése várja a nevezéseket a Václav Havel Emberi Jogi Díjra. 
(KultúrPont) 

Várja a nevezéseket a Václav Havel Emberi Jogi Díjra az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése. Az 
elismerésre olyan személyek nevezhetők, akik változást értek el egy adott csoport emberi jogi helyzetében, 
szerepet játszottak az emberi jogok megsértésének feltárásában, vagy sikeresen mozgósították a... » Tovább

2.16 Nemzetközi Ének- és Zongoraverseny Kölnben
2014 szeptemberében Nemzetközi Ének- és Zongoraversenyt rendeznek Kölnben. 
(Fidelio.hu) 

A Hohnen Alapítvány és a kölni Zene- és Táncművészeti Főiskola 2014. szeptember 18. és 28. között 
Nemzetközi Ének- és Zongoraversenyt rendez. A németországi versenyre olyan énekesek és zongoristák 
jelentkezését várják, akik 2014. szeptember 18-ig nem töltik be 30. életévüket. Az ünnepélyes... » Tovább
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2.17 Norvég Civil Támogatási Alap - Közepes és kisprojektek

 

Pályázatot hirdet az Ökotárs Alapítvány közepes és kisprojektek támogatására az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap keretében. 
(KultúrPont) 

Az Ökotárs Alapítvány az Autonómia Alapítvánnyal, a Demokratikus Jogok Fejlesztéséért Alapítvánnyal és 
a Kárpátok Alapítvány-Magyarországgal együtt pályázatot hirdet magyar civil szervezeteknek az EGT/ 
Norvég Civil Támogatási Alap keretében közepes és kisprojektek támogatására. A következő... » Tovább

2.18 Mi vagyunk Európa. Minden nap. - pályázat
Videópályázatot hirdet az Európai Bizottság és az ENSZ Mi vagyunk Európa. Minden nap. címmel. 
(Ugródeszka) 

Az Európai Bizottság és az ENSZ videópályázatot hirdet Mi vagyunk Európa. Minden nap. címmel. Az 
európai parlamenti választások alkalmából meghirdetett pályázat témája az európai projekt és ahogyan azt a 
polgárok támogatják. Beküldési határidő: 2014. március 10. » Tovább

2.19 Európa Ifjúsági Fővárosa 2017
Pályázatot hirdet az Európai Ifjúsági Fórum az Európa Ifjúsági Fővárosa 2017 cím odaítélésére. 
(Ugródeszka) 

Az Európai Ifjúsági Fórum pályázatot hirdet települési önkormányzatoknak az Európa Ifjúsági Fővárosa 
2017 cím odaítélésére. A címre a város gazdagságát, sokféleségét és a generációk közös vonásait kiemelő, 
átfogó ifjúsági projektekkel lehet pályázni. Az Európa Ifjúsági Fővárosa címet 2014-ben... » Tovább

2.20 A te látomásod, a te jövőd, a te Európád - alkotópályázat
Alkotópályázatot hirdetnek fiataloknak az európai parlamenti választások alkalmából A te látomásod, a te jövőd, a te Európád címmel.
(KultúrPont) 

A Friedrich Ebert Alapítvány alkotópályázatot hirdet fiataloknak az európai parlamenti választások 
alkalmából Your Vision, Your Future, Your Europe (A te látomásod, a te jövőd, a te Európád) címmel. A 
pályázaton olyan 16 és 23 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik az Európai Unió egyik... » Tovább

2.21 Egy tiszta Élet, a Tiéd! - pályázat 

 

Fotópályázatot hirdet a Magyar Ifjúsági Konferencia Egy tiszta Élet, a Tiéd! címmel fiataloknak. 
(KultúrPont) 

A Magyar Ifjúsági Konferencia fotópályázatot hirdet 35 évnél fiatalabb Kárpát-medencei magyaroknak Egy
tiszta Élet, a Tiéd! címmel. A pályázat célja a kábítószermentes életmód népszerűsítése. Minden alkotó 
legfeljebb három képpel pályázhat a következő kategóriákban: fényképezőgéppel készült... » Tovább

2.22 Lendületben a dráma - pályázat
A Nyitott Kör Egyesület pályázatot hirdet fiataloknak Lendületben a dráma címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Nyitott Kör Egyesület Drama in Action – Lendületben a dráma címmel. A pályázaton 
olyan 18 és 30 év közötti fiatalok vehetnek részt, akik érdeklődnek a drámapedagógia, a nem formális 
tanulás iránt. A projekt keretében a résztvevők óralátogatásokon és drámafoglalkozásokon... » Tovább

2.23 III. Tantermi Színházi Projekt - pályázat
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A FÜGE pályázatot hirdet III. Tantermi Színházi Projekt címmel diákok számára készült, tantermi környezetben megvalósuló színházi
nevelési programok támogatására. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a FÜGE III. Tantermi Színházi Projekt címmel 6 és 18 év közötti diákok számára készült, 
tantermi környezetben megvalósuló színházi nevelési programok támogatására. A pályázat keretében olyan 
programok támogathatók, amelyeket 2012. szeptember 1. után mutattak be vagy 2014. október... » Tovább

2.24 Legendák nyomában az Alföldön - rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet diákoknak Legendák nyomában az Alföldön címmel az Alföldi Legendárium Klaszter és a Debreceni Művelődési 
Központ. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Alföldi Legendárium Klaszter és a Debreceni Művelődési Központ rajzpályázatot hirdet művészeti 
általános iskolás diákoknak Legendák nyomában az Alföldön címmel. A pályázatra 7 és 14 év közötti 
diákok az Alföldi Legendáriumhoz, vagyis a rég elfeledett alföldi mondákhoz, legendákhoz kapcsolódó... » 
Tovább

2.25 Ragadj tollat! - verspályázat
A Míg Megnövök Alapítvány verspályázatot hirdet általános iskolás diákoknak Ragadj tollat! címmel. 
(KultúrPont) 

Verspályázatot hirdet a Míg Megnövök Alapítvány Ragadj tollat! címmel. A pályázat témája: Ahol 
megszületünk, ott a helyünk... A pályázatra 6 és 10, valamint 11 és 15 év közötti diákok alkotásait várják. 
Jelentkezési határidő: 2014. február 21. » Tovább

2.26 Fonogram - Magyar Zenei Díj

 

Pályázatot hirdet a Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége a 2014-es Fonogram – Magyar Zenei Díj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) pályázatot hirdet a 2014-es Fonogram – Magyar 
Zenei Díj odaítélésére. A díjra kiadók által gondozott, valamint szerzői kiadású albumok és hangfelvételek 
is nevezhetők. A MAHASZ összesen 19 kategóriában várja a nevezéseket. Nevezési határidő:... » 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

3.1 Az Operaház dramaturgot keres

 A Magyar Állami Operaház dramaturgot keres határozott időre. 
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(KultúrPont) 

Dramaturgot keres a Magyar Állami Operaház teljes munkaidejű állás betöltésére, határozott időre. 
Elvárások: a Színház-és Filmművészeti Főiskolán vagy tudományegyetem bölcsészkarán szerzett egyetemi 
szintű szakirányú szakképzettség, vagy főiskolai végzettség és szakképzésben szerzett felsőfokú... » 
Tovább

3.2 Hegedű próbajáték Győrött
A Győri Filharmonikus Zenekar próbajátékot hirdet hegedű tutti állásra. 
(KultúrPont) 

Próbajátékot hirdet a Győri Filharmonikus Zenekar hegedű tutti állásra. A próbajátékot 2014. február 21-én 
rendezik meg. Jelentkezni rövid szakmai önéletrajzzal lehet. Zongorakísérőt igény szerint biztosítanak. 
Jelentkezési határidő: 2014. február 18. » Tovább

3.3 Pályakezdő gyakornokot keres a Fidelio

 

A Fidelio kultúrakedvelő pályakezdő gyakornokot keres. 
(Fidelio.hu) 

Pályakezdő gyakornokot keres a Fidelio online és print szerkesztési feladatok ellátására, hírfigyelésre és 
–szerkesztésre, ajánlók, riportok írására, sajtótájékoztatón való részvételre és adatbázis-frissítésre. 
Elvárások: kiváló helyesírás, a hazai és külföldi kulturális életben való... » Tovább

3.4 Fiatal újságírókat és szerkesztőket keres az Eurodesk

 

Az Eurodesk Nemzetközi Hálózata fiatal újságírók és szerkesztők csatlakozását várja az Európai Ifjúsági Portál munkájához. 
(Ugródeszka) 

Fiatal újságírókat és szerkesztőket keres az Eurodesk Nemzetközi Hálózata. Az új munkatársak feladata lesz
az Európai Ifjúsági Portál magyarországi oldalának hírekkel, cikkekkel való feltöltése. A feladatra 14 és 35 
év közötti fiatalok jelentkezhetnek önéletrajzzal és... » Tovább

3.5 Szekund szólamvezetői próbajáték
A MÁV Szimfonikus Zenekar szekund szólamvezetői próbajátékot hirdet helyettesítésre. 
(KultúrPont) 

Szekund szólamvezetői próbajátékot hirdet a MÁV Szimfonikus Zenekar. A helyettesítésre kiírt 
próbajátékot 2014. március 21-én rendezik meg a zenekar próbatermében. Jelentkezési határidő: 2014. 
március 18. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 E-könyv szerzői kurzus

 Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum e-könyv szerzői kurzust indít 2014 februárjában. 
(Pályázatfigyelő) 
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2014. február 8-án e-könyv szerzői kurzust indít az Informatikai Érdekegyeztető Fórum Digitális irodalom, 
digitális hírnév címmel. A kurzusra olyan gyakorló és leendő írók jelentkezését várják, akiket érdekel a 
publikálás legegyszerűbb, legolcsóbb módja. Jelentkezési határidő: 2014. január 31. » Tovább

4.2 Cartoon 360 fórum
Cartoon 360 címmel cross-média animációs fórumot rendeznek 2014 márciusában Németországban. 
(KultúrPont) 

2014. március 25. és 27. között Cartoon 360 címmel animációs pitching fórumot rendez Münchenben 
(Németország) a CARTOON nemzetközi nonprofit szervezet. A rendezvényre cross-média projektekkel 
jelentkezhetnek európai producerek és szakértők, amennyiben folyékonyan beszélnek angolul. 
Jelentkezési... » Tovább

4.3 A művészi kreativitás európai napja
2014 márciusában ünnepli a CreArt A művészi kreativitás európai napját. 
(KultúrPont) 

A Network of Cities for Artistic Creation (Művészi Alkotásért Városai Hálózat) városai és intézményei 
2014. március 21-én ünneplik meg A művészi kreativitás európai napját (European Day of Artistic 
Creativity). A kezdeményezéshez várják további európai városok és intézmények jelentkezését. Az... » 
Tovább

4.4 FLP-képzés Belgiumban 1.
2014 nyarán képzést szervez Belgiumban a Fiatalok Lendületben Program belga nemzeti irodája. 
(KultúrPont) 

A Fiatalok Lendületben Program belga nemzeti irodája 2014. május 7. és 11. között képzést szervez 
Belgiumban ifjúsági munkásoknak és EVS mentoroknak. A képzés munkanyelve az angol. Jelentkezési 
határidő: 2014. február 9. » Tovább

4.5 Törökországi FLP-képzés
2014 májusában képzést szerveznek Törökországban az Erasmus+ program nemzetközi ifjúsági munkát segítő elemeiről. 
(KultúrPont) 

A Fiatalok Lendületben Program török nemzeti irodája 2014. május 5. és 9. között Appetiser is Turkey 
(Étvágygerjesztő Törökországban) címmel képzést szervez az Erasmus+ program nemzetközi ifjúsági 
munkát segítő elemeiről. A képzésre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket és projektvezetőket... » Tovább

4.6 XXIII. Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó

 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2014-ben 23. alkalommal rendezi meg a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót.

(KultúrPont) 

23. alkalommal rendezi meg a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2014 júniusának első felében a Weöres 
Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozót. A találkozóra olyan csoportok jelentkezhetnek, amelyek 
tagjainak legalább 80%-a 6 és 15 év közötti. Műfaji és tematikus megkötés nélkül bármilyen... » Tovább

4.7 Színházi lecke - módszertani nap

 2014 februárjában Színházi lecke címmel színházpedagógiai módszertani napot rendez a Marczibányi Téri Művelődési Központ és a 
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Magyar Drámapedagógiai Társaság. 
(KultúrPont) 

A Marczibányi Téri Művelődési Központ és a Magyar Drámapedagógiai Társaság 2014. február 15-én 
Színházi lecke Színházpedagógia a határon II. – avagy A szomszéd kertje miért zöldebb? címmel 
színházpedagógiai módszertani napot rendez a Marczibányi Téri Művelődési Központban. A rendezvényen 
a... » Tovább

4.8 FLP-képzés Belgiumban 2.
2014 nyarán TICTAC címmel képzést szervez a Fiatalok Lendületben Program belga nemzeti irodája. 
(KultúrPont) 

TICTAC címmel képzést szervez Belgiumban 2014. május 26. és június 1. között a Fiatalok Lendületben 
Program belga nemzeti irodája. A képzésre ifjúsági munkásokat, fiatal vezetőket és projektvezetőket várnak.
A képzés munkanyelve az angol. Jelentkezési határidő: 2014. március 9. » Tovább

4.9 Kulturális gazdaságtan konferencia Kanadában
2014 nyarán nemzetközi kulturális gazdaságtan konferenciát rendez Kanadában az ACEI. 
(KultúrPont) 

2014. június 24. és 27. között konferenciát rendez az Association for Cultural Economics International (A 
kulturális gazdaságtan nemzetközi szervezete, ACEI) Montréalban. A konferencia címe: The 18th 
International Conference on Cultural Economics (18. Nemzetközi Kulturális Gazdaságtani... » Tovább

4.10 Cirkuszművészeti műhelyfoglalkozások

 

2014 nyarán és őszén cirkuszművészeti műhelyfoglalkozásokat rendeznek Kanadában és Spanyolországban. 
(on-the-move) 

Fesztivál- és rendezvényszervezők jelentkezését várják azokra a cirkuszművészeti műhelyfoglalkozásokra, 
amelyeket 2014-ben az Autopistes együttműködési projekt keretében rendeznek meg Kanadában és 
Spanyolországban. 2014. július 7. és 11. között Montréalban, 2014. szeptember 17. és 21. között pedig... 
Tovább

4.11 Színházi találkozó Németországban

 

Fiatal színházművészek jelentkezését várják a 2014 májusában Németországban megrendezendő színházi találkozóra. 
(on-the-move) 

2014. május 2. és 18. között Theatertreffen (Színházi találkozó) címmel találkozót rendeznek 
Németországban a Berlini Ünnepi Játékok fesztivál keretében. A színházi találkozóra 40 évnél nem idősebb,
német nyelven munkaképes aktív színházművészek jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: 2014.... » 
Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Malaga városa társszervező lenne
Társszervező lenne a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatokban Malaga városa. 
(KultúrPont) 
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A spanyolországi Malaga társszervező lenne a Kreatív Európa program Kultúra alprogramja keretében 
benyújtandó pályázatokban. A várost különösen az európai együttműködési projektek érdeklik. Szívesen 
dolgoznának együtt más európai városokkal, kulturális szervezetekkel és hálózatokkal a következő... » 
Tovább

5.2 Társszervezőt keres egy spanyol szervezet
A Kaos Gunea spanyol kulturális szervezet társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához a spanyolországi Kaos 
Gunea kulturális szervezet. Az Identity..what can be ...? (Személyazonosság... mi lehet?) című projekt 
keretében kiállításokat, táncművészeti alkotóházat szerveznek, és dokumentumfilmeket... » Tovább

5.3 Civilek jelentkezését várja a CIVICUS
A CIVICUS civil szervezetek jelentkezését várja a 2014 novemberében megrendezendő Civil társadalmi hétre Johannesburgba. 
(KultúrPont) 

Civil szervezetek jelentkezését várja a CIVICUS a 2014 novemberében Johannesburgban (Dél-afrikai 
Köztársaság) megrendezendő International Civil Society Week (Nemzetközi civil társadalmi hét) című 
találkozóra. Olyan civil szervezetek jelentkezését várják, amelyek a CIVICUS rendezvénye keretében... » 
Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Visegrádi ösztöndíjprogram - 2014/2015

 

A 2014/2015-ös tanévre is meghirdette egyetemistáknak szóló ösztöndíjait a Nemzetközi Visegrádi Alap. 
(KultúrPont) 

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette a 2014/2015-ös tanévre szóló ösztöndíjait legalább négy 
szemesztert már elvégzett egyetemistáknak, illetve diplomás fiataloknak. Az ösztöndíj időtartama egy-két 
szemeszter. A Visegrádi Alap a 2014/2015-ös tanévben összesen 300 szemesztert támogat. A... » Tovább

6.2 Vásáry Tamás Ösztöndíj

 

Pályázatot hirdet a Vásáry Tamás Ösztöndíj odaítélésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
(KultúrPont) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2014-es Vásáry Tamás Ösztöndíj odaítélésére. A 
pályázat ifjú zenészek szakmai munkáját, művészeti tevékenységét ösztönzi, valamint a kiemelkedő 
önkéntes tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenységének dokumentálását támogatja. Az... » 
Tovább

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

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Erasmus+ - pályázat ifjúsági mobilitásra

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33710
http://www.kulturpont.hu/osztondij
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33706
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33706
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33706
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33675
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33675
http://www.kulturpont.hu/partner
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33709
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33709
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33698
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33698
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33675
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33706


Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében egyének tanulási célú mobilitásának támogatására. 
(Ugródeszka) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében az ifjúsági területen az 1. 
kulcstevékenységek (egyének tanulási célú mobilitása) támogatására. Pályázati határidő: 2014. március 17. 
» Tovább

7.2 Drámainstruktor alapszak indul Budapesten

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem drámainstruktor alapszakot indít drámajátékos szakiránnyal 2014 őszén. 
(KultúrPont) 

2014 őszén drámainstruktor alapszakot indít drámajátékos szakiránnyal Budapesten a Színház- és 
Filmművészeti Egyetem. A szak megindítását az indokolja, hogy Magyarországon is egyre nagyobb teret 
kapnak a komplex színházi nevelési előadások, illetve a meglévő előadásokhoz készülő előkészítő és... » 
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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