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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kreatív Európa programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/kreativeuropa 

1.1 Illusztrációs pályázat
A Fantasmania.hu Játékbolt pályázatot hirdet a Magyar Szuperhős kiadvány illusztrációinak elkészítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Illusztrációs pályázatot hirdet 18 éven felüli rajzolóknak és illusztrátoroknak a Fantasmania.hu Játékbolt. A 
pályázatra saját rajzstílust bemutató korábbi munkákkal lehet jelentkezni. A kiválasztott alkotó a 8 és 12 év 
közötti korosztálynak magyar szuperhősöket bemutató kiadvány nyolc... » Tovább

1.2 Irodalmi pályázat a Ló éve alkalmából
A poéta.hu portál irodalmi alkotópályázatot hirdet abból az alkalomból, hogy a kínai horoszkóp szerint elkezdődött a Ló éve. 
(KultúrPont) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a poéta.hu portál a kínai Ló éve alkalmából. A pályázatra egy lóról vagy 
lovakról szóló verseket, novellákat, meséket, sci-fiket várnak. A beküldött írások felkerülnek a portálra. 
Beküldési határidő: 2014. március 1. » Tovább

1.3 Táncművészeti pályázat
Táncművészeti produkciók németországi létrehozására hirdet pályázatot a német Nationales Performance Netz. 
(KultúrPont) 

A németországi Nationales Performance Netz (Nemzeti Előadó-művészeti Hálózat, NPN) pályázatot hirdet 
új táncművészeti produkciók létrehozására Németországban. A pályázat bármilyen nemzetiségű társulat 
előadását támogatja, amennyiben a produkciót főként Németországban hozzák létre. Az elnyerhető... » 
Tovább

1.4 Pályázat felnőttoktatási munkatársak mobilitásának támogatására

 
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet intézményeknek Mobilitási projektek: felnőttoktatási munkatársak mobilitása címmel. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány Mobilitási projektek: felnőttoktatási munkatársak mobilitása 
címmel. A pályázaton kizárólag intézmények vehetnek részt, így a támogatásra a felnőttoktatás területén 
működő köz- vagy magánintézmények, szervezetek, valamint a munkaerőpiacon vagy az oktatás,... » 
Tovább

1.5 Forradalom 1848 - rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet a Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és a hévízi Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény Forradalom

1848 címmel. 
(KultúrPont) 

A Gróf I. Festetics György Művelődési Központ és a hévízi Városi Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény 
rajzpályázatot hirdet gyerekeknek és fiatal felnőtteknek Forradalom 1848 címmel. A pályázaton óvodások, 
iskolások, középiskolások, valamint olyan fiatalok vehetnek részt, akik 2014. március 15. előtt... » Tovább

1.6 A természet örök - verspályázat
Versíró pályázatot hirdetnek A természet örök címmel magyar anyanyelvű középiskolás tanulóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

A Bársony István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság 
Csongrád Megyei Szépírói Tagozata és az Alföld Művészeti Egyesület Faludy György Irodalmi Műhelye 
versíró pályázatot hirdet A természet örök címmel. A pályázatra magyar anyanyelvű középiskolás diákok... »
Tovább

1.7 Az ÉpítkezemFelújítok Magazin címlap arca - fotópályázat
Fotópályázatot hirdetnek 18 éven felüli alkotóknak Az ÉpítkezemFelújítok Magazin címlap arca címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az ÉpítkezemFelújítok Magazin címlap arca címmel fotópályázatot hirdetnek 18 éven felüli magyar 
állampolgároknak. A pályázatra olyan fotókat várnak, amelyeken a pályázó egy építkezésen vagy felújításon
szerepel. A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. Beküldési határidő: 2014.... » Tovább

1.8 Vendégelőadás-pályázat

 

Pályázatot hirdet európai rendezvényszervezőknek vendégelőadások támogatására az ausztriai INTPA. 
(on-the-move) 

Az International Net for Dance and Performance Austria (Ausztriai Tánc- és Előadó-művészetért 
Nemzetközi Hálózat, INTPA) pályázatot hirdet európai rendezvényszervezőknek vendégelőadások 
támogatására. A pályázat keretében osztrák művészek európai vendégelőadásait támogatják. A 
támogatásra... » Tovább

1.9 Alkotóházi ösztöndíj táncművészeknek

 
Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek táncművészeknek Írországba TRY! címmel. 
(on-the-move) 
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2014. május 23-án Fest Live (Élő fesztivál) címmel fizikai színházi fesztivált rendeznek Liverpoolban 
(Egyesült Királyság). A fesztiválra várják fizikai színházi társulatok jelentkezését. A kidolgozottság 
különböző fázisában lévő előadásokkal lehet pályázni. Jelentkezési határidő: 2014. március... » Tovább

3.2 MAP/P konferencia Portugáliában

 

Mozgásművészeti konferenciát rendeznek 2014 nyarán Portugáliában MAP/P címmel. 
(on-the-move) 

2014. június 16. és 29. között konferenciát rendeznek MAP/P címmel a portugáliai Portóban az E-Motional:
rethinking dance (kb. Érzelmi mozgás: a tánc újragondolása) program keretében. A rendezvény célja, hogy 
a résztvevők megosszák egymással kutatásaikat, kreatív munkájukat. A konferenciára minden,... » Tovább

3.3 RESEO-konferencia Finnországban

 

Konferenciát szervez 2014 áprilisában a RESEO A lélek tápláléka: az opera és a tánc fizikai, mentális és szociális hatásai címmel. 
(KultúrPont) 

A Réseau Européen des Services Educatifs des Maisons d’Opéra (Az Operaházak Oktatási Osztályainak 
Európai Hálózata, RESEO) 2014. április 24. és 26. között konferenciát rendez Helsinkiben SoulFood: 
Physical, mental and social effects of opera and dance (A lélek tápláléka: az opera és a tánc... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervező lenne egy spanyol kutatóintézet
A spanyolországi Katalán Kulturális Örökség Kutatóintézet társszervező lenne a kulturális örökséggel foglalkozó európai projektekben.

(KultúrPont) 

Társszervező lenne a kulturális örökséggel foglalkozó európai projektekben a spanyolországi Catalan 
Institute for Cultural Heritage Research (Katalán Kulturális Örökség Kutatóintézet, ICRPC). Az intézet 
eddig olyan nemzetközi projektekben vett részt, amelyek a kulturális turizmussal, az... » Tovább

4.2 Társszervező lenne egy ciprusi múzeum
A Cyprus Food Museum társszervező lenne európai pályázatokban. 
(KultúrPont) 

Társszervező lenne európai pályázatokban a Cyprus Food Museum (Ciprusi Élelmiszer Múzeum). A 
múzeum a következő témákban benyújtott projektekhez csatlakozna: élelmiszeripari múzeumok hálózata; 
csak fényképeken elérhető múzeumi tárgyak 3D rekonstrukciója; a digitális technológia a múzeumok... » 
Tovább

4.3 Társszervezőt keres egy olasz kulturális alapítvány
Az olaszországi Centro Caprense kulturális alapítvány társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó 
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pályázatához. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres az olaszországi Centro Caprense nonprofit kulturális alapítvány a Kreatív Európa 
program Kultúra alprogramja keretében benyújtandó pályázatához. A tervezett projekt témája: a mediterrán 
szigetek a művész szemével a 19. századtól máig. » Tovább

4.4 Társszervezőt keres egy észt szervezet
Az észtországi David Oistrakh Fesztivál szervezői társszervezőt keresnek zenei projektjükhöz. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keresnek zenei projektjükhöz az észtországi David Oistrakh Fesztivál szervezői. A lett és 
litván partnerekkel közösen tervezett projekt célja a modern és klasszikus szakrális zene, valamint a régi 
nemzeti tradíciók megismertetése. A projekthez nemzetközi szakrális zenei koncertekkel... » Tovább

4.5 Társszervezőt keres egy spanyol operatársulat
A spanyol Opera Estudi Barcelona társszervezőt keres Európai Kulturális Opera című projektjéhez. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres European Cultural Opera (Európai Kulturális Opera) című projektjéhez a 
spanyolországi Opera Estudi Barcelona társulat. A projekt célja, hogy hallgatók és szakemberek nemzetközi 
közegben együtt dolgozzanak. A társulat operaénekesek számára szervez kurzusokat. A projektben 
nemcsak... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Cartoon mesterkurzusok
A Cartoon szervezet ösztöndíjat hirdet mesterkurzusain való részvételre. 
(KultúrPont) 

Ösztöndíjat hirdet a Cartoon szervezet mesterkurzusain való részvételre. A 2014. március 25. és 27. között 
Münchenben (Németország) megrendezendő Cartoon360, a 2014. május 5. és 7. között Helsinkiben 
(Finnország) megrendezendő Cartoon Digital, valamint a 2014 novemberében megrendezendő Cartoon... » 
Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

6.1 A Szerelempatak sikere Triesztben
Sós Ágnes Szerelempatak című dokumentumfilmje két díjat is kapott a 25. trieszti filmfesztiválon. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult 2014 januárjában a 25. trieszti filmfesztivál. Sós Ágnes Szerelempatak című 
dokumentumfilmje két díjat is kapott az olaszországi seregszemlén. Az alkotás a legjobb dokumentumfilm 
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díja mellett megkapta az Espansioni Egylet díját is. A seregszemlén Hajdú Eszter Ítélet... » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Mondik 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: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

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

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174/i, III./304.

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