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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 22. Jeunesses Nemzetközi Zenei Verseny

 

2015 májusában rendezik meg 22. alkalommal a Jeunesses Nemzetközi Zenei Versenyt Bukarestben, amelyre ezúttal hegedűművészek 

jelentkezését várják. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. május 16. és 23. között 22. alkalommal rendezik meg Bukarestben (Románia) a Jeunesses 
Nemzetközi Zenei Versenyt. A megmérettetésre három korosztályban várják a hegedűművészeket: 14 év 
alattiak; 14 és 18 év közöttiek; valamint 18 és 30 év közöttiek. Regisztrációs határidő: 2015. március 1.... » 
Tovább

1.2 A Folio magazin felhívása

 Művészek és művészeti írók jelentkezését várja a Folio magazin. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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A Kibla Kulturális és Oktatási Szervezet olyan írók, kurátorok, elméleti szakemberek, művészeti és 
kulturális szervezők, művészek, kritikusok jelentkezését várja, akik alkotásaikkal részt vennének a 
2013/2014-es Folio magazinban. A pályázaton kortárs művészeti, kulturális, interdiszciplináris,... » Tovább

1.3 A család misztériuma - irodalmi pályázat

 

A Vizuális Pedagógiai Műhely és a Kortárs magyar irodalom FB oldal irodalmi pályázatot hirdet A család misztériuma címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Amatőr irodalmi pályázatot hirdet a Vizuális Pedagógiai Műhely és a Kortárs magyar irodalom Facebook 
oldal A család misztériuma címmel. A pályázaton magyar nyelven író amatőr költők és írók vehetnek részt 
egyebek mellett a családdal, gyermekáldással, házassággal, egy szeretett családtag... » Tovább

1.4 VI. Kínai Nemzetközi Énekverseny

 

18 és 36 év közötti énekesek jelentkezését várják a 2014 őszén megrendezendő Kínai Nemzetközi Énekversenyre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 20. és 31. között hatodik alkalommal rendezi meg Ningbóban a Kínai Nemzetközi 
Énekversenyt a Kínai Kulturális Minisztérium. A kínai versenyre 1996. október 19. és 1978. október 20. 
között született, 18 és 36 év közötti énekesek nevezhetnek. A verseny záró ceremóniáját 2014. október... » 
Tovább

1.5 Arbeit macht frei - festészeti pályázat
Festészeti pályázatot hirdet a Symbol Art Galéria és a Snex Kft. Arbeit macht frei címmel a Magyar Holokauszt 70. évfordulója 

alkalmából. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Symbol Art Galéria és a Snex Kft. festészeti pályázatot hirdet a Magyar Holokauszt 70. évfordulója 
alkalmából és a Magyar Holokauszt emlékév – 2014 megemlékezés sorozat részeként Arbeit macht frei (A 
munka szabaddá tesz) címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek segítenek... » Tovább

1.6 XX. Nemzetközi Gitárverseny

 

20. alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Gitárversenyt 2014 nyarán Mottolában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. július 11. és 13. között rendezik meg 20. alkalommal a Nemzetközi Gitárversenyt az olaszországi 
Mottolában. A rendezvényre 1979. január 1. után született gitárművészek jelentkezhetnek. Jelentkezési 
határidő: 2014. június 16. » Tovább

1.7 Budapest Retro fotópályázat
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Fotópályázatot hirdetnek Budapest Retro címmel profi és amatőr alkotóknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Trabant Presszó fotópályázatot hirdet Budapest Retro címmel. A pályázatra profi és amatőr alkotók olyan 
képeit várják, amelyek Budapest retro emlékeit örökítik meg. A kiválasztott alkotásokból kiállítás nyílik. 
Beküldési határidő: 2014. április 5. » Tovább

1.8 Cro Patria - zeneszerzői pályázat
Cro Patria címmel pályázatot hirdetnek kórusművek komponálására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Zeneszerzői pályázatot hirdetnek kórusművek komponálására a horvátországi Egyházzenei Napok 
keretében Cro Patria címmel. A pályázatra a capella, vegyes-, férfi- vagy nőikarra írt pályamunkákat várnak 
legfeljebb öt perc terjedelemben. Amennyiben a kórusmű nyelve nem a horvát, az angol vagy a latin,... » 
Tovább

1.9 Az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiumának pályázata 

 

Pályázatot hirdet az NKA Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma szépirodalmi, valamint tudományos-ismeretterjesztő és 

szakkönyvek szerzőinek támogatására, továbbá irodalmi és ismeretterjesztő rendezvények támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma pályázatot hirdet a 2014. április 
7. és 2015. április 7. közötti időszakra alkotói támogatásra, valamint rendezvények támogatására. A 
következő altémákban lehet pályázni: - alkotói támogatás szépirodalmi, valamint... » Tovább

1.10 Euroscola-pályázat

 

Az Európai Parlament pályázatot hirdet az Euroscola-programban való részvételre középiskolás diákoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Parlament 16 és 18 év közötti középiskolásoknak az Euroscola-program 
keretében az Európai Fiatalok Parlamentje találkozón való részvételre. A programra az Európai Parlament 
Magyarországi Tájékoztatási Irodája online Euroscola-játékán elért eredmény alapján kerülhetnek... » 
Tovább

1.11 Pályázat nemzetközi kortárs művészeti vásárok támogatására

 Hollandiai művészek alkotásait bemutató nemzetközi kortárs művészeti vásárok támogatására hirdet pályázatot a Mondrian Alap. 
(on-the-move) 

Az amszterdami (Hollandia) Mondrian Alap pályázatot hirdet olyan nemzetközi kortárs művészeti vásárok 
támogatására, amelyek hollandiai művészek munkáit mutatják be. A pályázat keretében Hollandián kívüli 
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művészeti vásárokat támogatnak, és ennek keretében az alkotások szállítását, szállítás közbeni... » Tovább

1.12 Muzsikál az Erdő - képzőművészeti pályázat

 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet festőművészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Képzőművészeti pályázatot hirdet a Muzsikál az Erdő Alapítvány festőművészeknek a 2014-es Muzsikál az 
Erdő – Mátrai Művészeti Napok rendezvénysorozat keretében. A rendezvénysorozat célja a 
környezettudatos életmód népszerűsítése, a fenntarthatóságra nevelés az erdő, a művészetek és a zene... » 
Tovább

1.13 Az ember tragédiája 16. szín - irodalmi pályázat
Irodalmi pályázatot hirdetnek középiskolásoknak Ádám, Éva és Lucifer a XXI. században, avagy Az ember tragédiája 16. szín címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Csesztve Község Önkormányzata és a Madách Imre Emlékház irodalmi pályázatot hirdet Ádám, Éva és 
Lucifer a XXI. században, avagy Az ember tragédiája 16. szín címmel. A pályázatra középiskolás diákok 
legalább ötoldalas, párbeszédes formában megírt alkotásokat várnak. Az eredményhirdetést 2014... » 
Tovább

1.14 60. Országos Függetlenfilm Fesztivál

 

A Magyar Független Film és Video Szövetség pályázatot hirdet a 60. Országos Függetlenfilm Fesztiválon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Független Film és Video Szövetség a 2014. május 15. és 18. között Siófokon 
megrendezendő 60. Országos Függetlenfilm Fesztiválon való részvételre. A nevezett filmek közül elő zsűri 
válogatja ki azokat, amelyek a versenyprogramban bemutatkoznak. 2012 szeptembere után... » Tovább

1.15 H me - művészeti pályázatȏ

 

Művészeti pályázatot hirdet H me címmel az amerikai OCCCA.ȏ  
(Kreatív Európa Iroda) 

Az egyesült államokbeli Orange County Center for Contemporary Art (Orange Megye Kortárs Művészeti 
Központja, OCCCA) művészeti pályázatot hirdet H me címmel. A pályázatra olyan műalkotásokat várnak, ȏ
amelyek reflektálnak az otthon számos jelentésére, kifejtik, mit jelent otthont létrehozni,... » Tovább

1.16 Csodák a hétköznapokban - verspályázat

 A Mozdulj! Közhasznú Egyesület verspályázatot hirdet Csodák a hétköznapokban címmel. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Irodalmi pályázatot hirdet a Mozdulj! Közhasznú Egyesület Csodák a hétköznapokban címmel. A 
pályázatra 14 és 18 év közöttiek, valamint 18 év felettiek kategóriájában várják az alkotásokat. Minden 
alkotó egy verssel pályázhat. Beküldési határidő: 2014. április 30. » Tovább

1.17 Plakátpályázat
A Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány plakáttervező pályázatot hirdet fiataloknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Plakáttervező pályázatot hirdet 16 és 20 év közötti fiataloknak a Calasanctius Ösztöndíj Alapítvány. A 
pályázatra két kategóriában várják az alkotásokat: Magyarországi Ifjúsági Üzleti Program plakátja; Erdélyi 
Ifjúsági Üzleti Program plakátja. Beküldési határidő: 2014. április 30. » Tovább

1.18 Díva, Színész, Nő - rajzpályázat

 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet rajzpályázatot hirdet a Díva, Színész, Nő. Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnay Klári

100 című kiállításhoz kapcsolódóan. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a Bajor Gizi Színészmúzeumban 
megtekinthető Díva, Színész, Nő. Lukács Margit, Mészáros Ági, Tolnay Klári 100 című kiállításhoz 
kapcsolódóan. A pályázatra alsó és felső tagozatos általános iskolás diákok munkáit várják. A pályázat... » 
Tovább

1.19 Az erdő hőse - rajzpályázat

 

A Diósjenői Erdei Szabadidőpark rajzpályázatot hirdet gyerekeknek és fiataloknak Az erdő hőse címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az erdő hőse címmel rajzpályázatot hirdet a Diósjenői Erdei Szabadidőpark. A pályázatra 6 és 8, 9 és 11, 
valamint 12 és 15 év közötti gyerekek és fiatalok alkotásait várják. Olyan rajzokkal lehet pályázni, amelyek 
megmutatják, ki az erdő hőse a pályázó szerint. Pályázati határidő: 2014. május... » Tovább

1.20 A Népművészet Ifjú Mestere - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a 2014-es A Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésére fiatal népművészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az emberi erőforrások minisztere pályázatot hirdet a 2014-es A Népművészet Ifjú Mestere díj odaítélésére 
15 és 35 év közötti népművészeti alkotó- és előadóművészeknek. A következő kategóriákban lehet pályázni:
- előadó-művészet (hangszeres népzene, népdal, néptánc, népmese); - tárgyi... » Tovább

1.21 Az olvasó ember - alkotópályázat
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A Prizma Kör és a Pestújhelyi Közösségi Ház alkotópályázatot hirdet az olvasás népszerűsítése érdekében Az olvasó ember címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotópályázatot hirdet a Prizma Kör és a Pestújhelyi Közösségi Ház az olvasás népszerűsítésére Az olvasó 
ember címmel. A pályázatra az olvasásról, az olvasó emberről, valamint a könyvekről szóló képeket várnak. 
A kiválasztott alkotásokból 2014 májusában kiállítás nyílik. Beküldési határidő:... » Tovább

1.22 Kittenberger Kálmán sajtópályázat

 

Idén is meghirdeti a Kittenberger Kálmán sajtópályázatot az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar 

Vadászkamara. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara 2014-ben is meghirdeti a 
Kittenberger Kálmán sajtópályázatot. A kiírás célja a közvélemény tájékoztatása a vadgazdálkodásról, a 
vadászatról, a vadászati kultúráról és a vadászokról. A pályázaton újságírók vehetnek részt 2013.... » 
Tovább

1.23 Jelen-lét alkotópályázat
A Random művészeti szervezet pályázatot hirdet Jelen-lét címmel fotográfiai, digitális média és videoalkotások készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Random művészeti szervezet Jelen-lét címmel. A pályázatra fotográfiai, digitális 
média és videoalkotásokat várnak. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, amelyek alkalmasak a 2014 
novemberében megrendezendő RANDOM:14 kiállításon való bemutatkozásra. A kiállítás az egyén és... » 
Tovább

1.24 Ételfotó-pályázat

 

A cultest.com ételfotó-pályázatot hirdet amatőr és profi fotósoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ételfotó-pályázatot hirdet amatőr és profit fotósoknak a cultest.com. A beküldött alkotások közül a 
dekoráció, a környezet, a világítás, a kreatív megközelítés és a minőségi munka alapján válogatnak. 
Beküldési határidő: 2014. április 30. » Tovább

1.25 Pályázat kabalafigura tervezésére
A Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány grafikai pályázatot hirdet kabalafigura tervezésére. 
(KultúrPont) 

Grafikai pályázatot hirdet kabalafigura tervezésére a Bókay Gyermekklinikáért Alapítvány. A pályázatra a 
Semmelweis Egyetem I. sz. (Bókay) Gyermekklinika kabalafigurájának terveit várják. Az alkotók legfeljebb
három tervvel pályázhatnak. A beérkezett alkotásokat közönségszavazásra... » Tovább

1.26 Egy kék lepke meg egy sárga - esszépályázat
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Esszépályázatot hirdet középiskolásoknak a Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány Egy kék lepke meg egy sárga címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nagy László Szellemi Öröksége Alapítvány esszépályázatot hirdet középiskolásoknak Egy kék lepke meg
egy sárga címmel. A pályázatra a következő témakörökben várják az alkotásokat: Nagy László képi világa, 
fiatalkori művei alapján; Nagy László és a zene; Ágh István viszonya a szülőföldhöz és a... » Tovább

1.27 A gondolatok értéke - irodalmi pályázat
Vers- és prózaíró pályázatot hirdet A gondolatok értéke címmel az Irodalmi Rádió. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Irodalmi Rádió irodalmi alkotópályázatot hirdet A gondolatok értéke címmel. A pályázatra magyar 
nyelven alkotó vers- és prózaírók küldhetnek be alkotásokat. A kiválasztott alkotások szerzői lehetőséget 
kapnak az Irodalmi Rádió hangzó- és nyomtatott kiadványsorozataiban, rádióműsoraiban,... » 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 Fagottost keres a Duna Szimfonikusok
A Duna Szimfonikus Zenekar fagott próbajátékot hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 22-én próbajátékot rendez a Duna Szimfonikus Zenekar II. fagott álláshely betöltésére. A 
próbajátékon nem biztosítanak zongorakísérőt. Az állás 2014. július 1-jétől tölthető be. Jelentkezési 
határidő: 2014. május 20. » Tovább

2.2 Az Operaház trombitást keres

 

2014 augusztusától trombitást keres az Operaház. 
(Fidelio.hu) 

A Magyar Állami Operaház 2014. augusztusi kezdéssel trombitást keres. Elvárások: középiskolai, 
gimnáziumi, zeneművészeti szakközépiskolai vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség, 
büntetlen előélet. A kiválasztott jelentkezők 2014. május 5-én próbajátékon vesznek részt. Pályázati... » 
Tovább
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3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Baranyay László mesterkurzusa Tapolcán
2014 júliusában mesterkurzust szervez Tapolcán a Járdányi Pál Zeneiskola Dr. Baranyay László zongoraművész vezetésével. 
(Fidelio.hu) 

A Járdányi Pál Zeneiskola Alapítványa mesterkurzust szervez Tapolcán 2014. július 6. és 16. között. A 
kurzust Dr. Baranyay László Liszt-díjas zongoraművész, zeneakadémiai tanár vezeti. A mesterkurzusra 
elsősorban szakközépiskolai és főiskolai hallgatókat várnak, de passzív hallgatók is... » Tovább

3.2 3. ENCATC Akadémia

 

2014 májusában harmadik alkalommal rendezi meg akadémiáját az ENCATC Kultúra a külkapcsolatokban: Ázsia a középpontban 

címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Harmadik alkalommal rendezi meg akadémiáját a European Network of Cultural Administration Training 
Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, ENCATC) 2014. május 8-án és 
9-én Culture in External Relations: Focus on Asia (Kultúra a külkapcsolatokban: Ázsia a középpontban)... »
Tovább

3.3 Liszt és a költészet - kurzus Budapesten
2014 áprilisában kurzust szerveznek Liszt és a költészet címmel a Zeneakadémián. 
(Fidelio) 

Kétnapos kurzust tart 2014. április 8-án és 9-én Budapesten Liszt és a költészet címmel Thomas 
Mastroianni, az amerikai Liszt Társaság elnöke. Az előadással egybekötött kurzus Liszt irodalmi 
alkotásokhoz kötődő műveiről, a hangnemek, figurációk, skálák, akkordok és formai elemek jelentéséről 
szól.... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek - pályázat
A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program keretében felsőoktatási 

intézményközi együttműködési projektek támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet felsőoktatási intézményközi együttműködési projektek támogatására az EGT 
Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program keretében a Tempus Közalapítvány. A 
támogatásra Erasmus Felsőoktatási Charta tanúsítvánnyal rendelkező magyarországi székhelyű felsőoktatási
intézmények... » Tovább

4.2 Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézményeknek - 
EGT Finanszírozási Mechanizmus Ösztöndíj program / HU08
Személyzeti/oktatói mobilitás egyéb, nem felsőoktatási, oktatási/képzési intézmények számára címmel pályázatot hirdet a Tempus 

Közalapítvány az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj program keretében. 
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(Pályázatfigyelő) 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet személyzeti vagy oktatói mobilitás támogatására nem 
felsőoktatási, oktatási/képzési intézményeknek az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014 Ösztöndíj 
program keretében. A támogatásra bizonyos magyarországi székhellyel rendelkező intézmények, 
szervezetek,... » Tovább

4.3 Székely Előfutár Ösztöndíj 2014

 

A Székely Előfutár Alapítvány pályázatot hirdet székelyföldi születésű, és ott lakóhellyel rendelkező személyeknek a Székely Előfutár 

Ösztöndíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Székely Előfutár Alapítvány a 2014-es Székely Előfutár Ösztöndíj odaítélésére 
székelyföldi születésű, és ott lakóhellyel rendelkező személyeknek. A pályázat célja alkotó tehetségek 
támogatása tudományos munka tanulásában. Természet- és társadalomtudományi, valamint a Székelyföld... 
» Tovább

4.4 A bb15 pályázata
Az ausztriai bb15 alkotóházi ösztöndíjat hirdet a hang-, a zeneművészet és a halláskutatás határterületén dolgozó művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a linzi (Ausztria) bb15 alternatív művészeti központ a hang-, a zeneművészet 
és a halláskutatás határterületén dolgozó művészeknek. Az ösztöndíjra kiállítási koncepciókkal lehet 
pályázni. A kéthetes ösztöndíj 2014 májusa és júniusa vagy 2014 októbere és novembere... » Tovább

4.5 Alkotóházi ösztöndíj Hollandiába

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet digitális média-, video-, zeneművészettel, valamint interaktív technológiákkal foglalkozó művészeknek a 

hollandiai Impakt. 
(on-the-move) 

A hollandiai Impakt kortárs médiaművészeti központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet digitális média-, video- 
és zeneművészettel, valamint interaktív technológiákkal foglalkozó művészeknek. A pályázatra olyan 
projektekkel lehet pályázni, amelyek kapcsolódnak a pályázat idei témájához: Soft Machines... » Tovább

4.6 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba

 Vizuális művészeknek, videoművészeknek, filmeseknek, hangművészeknek, zenészeknek, színházi alkotóknak és íróknak hirdet 

alkotóházi ösztöndíjat az olaszországi Basilicata régió. 
(on-the-move) 

Az olaszországi Basilicata régió alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2014 májusa és októbere közötti időszakra. 
Az ösztöndíjra vizuális művészek, videoművészek, filmesek, hangművészek, zenészek, színházi alkotók és 
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írók pályázhatnak. A programban csak 1979. január 1. és 1996. január 1. között született... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
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