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• 2.1 Kurátort keresnek Palesztinába 
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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Magyar Képesítési Keretrendszer - grafikai pályázat
Pályázatot hirdet az Oktatási Hivatal a Magyar Képesítési Keretrendszer arculatának megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Oktatási Hivatal grafikai pályázatot hirdet a Magyar Képesítési Keretrendszer arculatának 
megtervezésére. A pályázatra egyedi arculati koncepciót várnak: egy új logóval, kisarculati elemekkel, az 
Oktatási Hivatal honlapjára kerülő fejléccel és az arculati kézikönyvvel lehet pályázni. A... » Tovább

1.2 Gábor Áron 200. - irodalmi pályázat

 Irodalmi pályázatot hirdet Gábor Áron születésének 200. évfordulója alkalmából a sepsiszentgyörgyi Balassi Intézet. 
(KultúrPont) 

A sepsiszentgyörgyi (Románia) Balassi Intézet, Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei 
Művelődési Központ irodalmi pályázatot hirdet Gábor Áron születésének 200. évfordulója alkalmából. A 
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pályázatra lírai és prózai műfajokban várják az olyan alkotásokat, amelyeket a hősi halált halt berecki... » 
Tovább

1.3 Az egycsonakban.hu dala - pályázat
Az Egycsónakban.hu Ifjúsági és Mentálhigiénés Szolgálat pályázatot hirdet fiataloknak Az egycsonakban.hu dala címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet fiataloknak Az egycsonakban.hu dala címmel az Egycsónakban.hu Ifjúsági és 
Mentálhigiénés Szolgálat. A pályázatra 12 és 18 év közötti fiatalok legfeljebb háromperces, bármilyen 
stílusban készült zenéit várják. A közönség által legkedveltebb zenék közönségdíjban... » Tovább

1.4 Az NKA pályázata magas színvonalú zenei tervek megvalósítására

 

Pályázatot hirdet az NKA Zenei Kollégiuma magas művészeti szakmai színvonalú zenei tervek megvalósítására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Nemzeti Kulturális Alap Zenei Kollégiuma pályázatot hirdet magas művészeti szakmai színvonalú zenei 
tervek megvalósításának támogatására. A következő altémákban lehet pályázni: - alkotói támogatás hazai és
határon túli magyar zeneszerzők számára új, magyar, komolyzenei művek megalkotására... » Tovább

1.5 Essl Közép- és Kelet-Európai Művészeti Díj

 

Az Essl Múzeum Ausztria pályázatot hirdet bolgár, horvát, cseh, magyar, román, szlovák, szlovén és török művészeknek az Essl Közép-

és Kelet-Európai Művészeti Díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A 2015-ös Essl Közép- és Kelet-Európai Művészeti Díj odaítélésére hirdet pályázatot az Essl Múzeum 
Ausztria. A pályázaton Bulgáriában, Horvátországban, Csehországban, Magyarországon, Romániában, 
Szlovákiában, Szlovéniában és Törökországban tanulmányokat végző fiatalok vehetnek részt 
festményekkel,... » Tovább

1.6 Talent Tour - képzőművészeti pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdet Talent Tour címmel a Bakelit Multi Art Center. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Bakelit Multi Art Center képzőművészeti pályázatot hirdet autodidakta és diplomás művészeknek Talent 
Tour címmel. A pályázatra negyedévente várják az alkotásokat festészet, valamint grafikák kategóriákban. 
A műveket 2014. június 1-től mutatják be az utazó kiállítás különböző kulturális befogadó... » Tovább

1.7 Szignálfilm pályázat
Pályázatot hirdet a Tisza Mozi Kft. a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál szignálfilmjének elkészítésére. 
(Pályázatfigyelő) 
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A Tisza Mozi Kft. pályázatot hirdet magyarországi filmes vagy más vizuális művészeti felsőoktatásban 
résztvevő főiskolai vagy egyetemi hallgatóknak a Szolnoki Nemzetközi Képzőművészeti Filmfesztivál 
szignálfilmjének elkészítésére. A 2014. október 15. és 19. között megrendezendő fesztiválra... » Tovább

1.8 A Kecskeméti Humán Középiskola logópályázata
Logópályázatot hirdet diákoknak a Kecskeméti Humán Középiskola Széchenyi István Vendéglátóipari, Idegenforgalmi 

Szakközépiskola. 
(Pályázatfigyelő) 

A Kecskeméti Humán Középiskola Széchenyi István Vendéglátóipari, Idegenforgalmi Szakközépiskola 
logópályázatot hirdet 14 és 22 év közötti diákoknak. A pályázatra olyan logókat várnak, amelyek tükrözik az
iskola szellemiségét, a hármas profil jelleget (kéttannyelvű turisztikai, vendéglátóipari... » Tovább

1.9 Pályázat a Berki Viola-ösztöndíjra
A Berki Viola Közalapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet a Berki Viola-ösztöndíj odaítélésére magyarországi képzőművészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Berki Viola Közalapítvány Kuratóriuma 60 év feletti, Magyarországon élő 
képzőművészeknek a Berki Viola-ösztöndíj odaítélésére. A támogatásra részletes szakmai önéletrajzzal és 
fotókkal illusztrált művészi bemutatkozással lehet pályázni. Az ösztöndíj összege 200 ezer... » Tovább

1.10 EuroChoir 2014

 

Franciaországban rendezik meg 2014 augusztusában az 2014-es EuroChoir kórusfesztivált. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. augusztus 17. és 25. között rendezik meg a franciaországi Saintes-ban az EuroChoir 2014 
kórusfesztivált. A rendezvényre 18 és 30 év közötti, angolul beszélő énekesekből álló kórusok 
jelentkezhetnek. Jelentkezési határidő: 2014. április 30. » Tovább

1.11 Próbajátékok Szegeden
A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet cselló tutti, cselló tutti helyettesi, valamint I. harsona álláshely betöltésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Próbajátékot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar cselló tutti, cselló tutti helyettesi, valamint I. harsona 
álláshely betöltésére. A cselló próbajátékokat 2014. május 19-én, a harsona próbajátékot pedig 2014. május 
20-án rendezik meg a zenekar székházában, Szegeden. Az állások 2014. szeptember... » Tovább

1.12 Hogyan lehet az éneklés mindenkié? - szimpózium

 ez konf/feszt Nemzetközi zenepedagógiai szimpóziumot rendeznek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen Hogyan lehet az éneklés 

mindenkié? címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. április 23. és 27. között nemzetközi szimpóziumot rendeznek a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
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Egyetemen Hogyan lehet az éneklés mindenkié? címmel. A találkozón az éneklés zenepedagógiai 
szerepéről lesz szó. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. Jelentkezési határidő: 2014. április 14. » 
Tovább

1.13 A legszebb mosoly - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Célirányos Kezdeményezés A legszebb mosoly címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Célirányos Kezdeményezés fotópályázatot hirdet amatőr és profi fotósoknak olyan képek készítésére, 
amelyek mosolyt csalnak az emberek arcára. A legszebb mosoly címmel meghirdetett pályázat nyertes fotói 
felkerülnek a Szent János Kórház falára, hogy javítsák a kórházi légkört. Beküldési... » Tovább

1.14 Shakespeare korának hatása a mai divatra - pályázat

 

Öltözéktervezési pályázatot hirdet a Szabad Tér Színház Shakespeare korának hatása a mai divatra címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Szabad Tér Színház öltözéktervezési pályázatot hirdet Shakespeare korának hatása a mai divatra címmel. 
A pályázaton akkreditált művészeti képzést folytató oktatási intézmények hallgatói vehetnek részt egyénileg
vagy alkotói csoportként. A pályázatra olyan ruházati terveket várnak, amelyeket az I.... » Tovább

1.15 Szerepem a Föld polgáraként - esszépályázat

 

Esszéíró pályázatot hirdet Szerepem a Föld polgáraként címmel az UNESCO. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Goi Béke Alapítvány (Goi Peace Foundation) és az UNESCO nemzetközi esszéíró pályázatot hirdet 
Szerepem a Föld polgáraként címmel. Olyan esszékkel lehet pályázni, amelyek témája a béke és a 
fenntarthatóság. A pályázatra angol, francia, spanyol, német vagy japán nyelvű esszéket várnak. A... » 
Tovább

1.16 A Nő - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Megminden portál A Nő címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Megminden hírportál fotópályázatot hirdet A Nő címmel. A pályázatra amatőr és profi fotósok alkotásait 
egyaránt várják. A legjobbnak választott alkotások készítőit díjazzák, de közönségdíjast is választanak, és 
ezen kívül minden nevező részt vehet egy egész napos fotótanfolyamon. Beküldési... » Tovább

1.17 A női lélek - cikkpályázat
Cikkíró pályázatot hirdet A női lélek címmel a MindigNő Portál. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A MindigNő portál cikkíró pályázatot hirdet A női lélek címmel. A pályázatra a nőiség, a párkapcsolat, a 
gyermeknevelés témakörében írt, legalább 1500 karakteres cikkeket várnak. A beküldött írások alkotói közül
a zsűri két szakmai nyertest, a közönség pedig szintén két közönségdíjast... » Tovább

1.18 Miért jó, hogy van kutyám? - rajzpályázat

 

Az Ebárvaház Nonprofit Egyesület rajzpályázatot hirdet Miért jó, hogy van kutyám? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek az Ebárvaház Nonprofit Egyesület Miért jó, hogy van kutyám? címmel. 
A pályázaton 8 és 14 év közötti gyerekek vehetnek részt három korcsoportban. A beküldött pályaműveket 
rajztanárokból és kutyás szakemberekből álló zsűri bírálja el. A pályázaton a felkészítő... » Tovább

1.19 Pályázat a Lucien és Rodolf Hervé-díjra
Pályázatot hirdetnek profi fotósoknak Újragondolt természet címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014-es Lucien Hervé és Rodolf Hervé-díj odaítélésére hirdetnek pályázatot La Nature repensée 
(Újragondolt/újraalkotott természet) címmel. A pályázatra 25 és 43 év közötti hivatásos fotósok alkotásait 
várják. A díjra az emberi tevékenység által átalakított természet kérdését vizsgáló... » Tovább

1.20 Fény és árnyék - alkotópályázat

 

Irodalmi és képzőművészeti alkotópályázatot hirdet az Info-Szponzor Kft. Fény és árnyék címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Info-Szponzor Kft. alkotópályázatot hirdet Fény és árnyék címmel. A pályázatra irodalmi műveket, 
valamint fekete-fehér képzőművészeti alkotásokat várnak. A kiválasztott írások és képek a Fény és árnyék 
című antológiában jelennek meg. Beküldési határidő: 2014. május 31. » Tovább

1.21 TAnulj és MOzogj - rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet iskolás osztályoknak a Challengeland Kalandpálya és a Tantaki TAnulj és MOzogj = TAMO címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Challengeland Kalandpálya és a Tantaki Kft. rajzpályázatot hirdet TAnulj és MOzogj = TAMO címmel.A 
pályázatra általános iskolás osztályok rajzait várják. A kiválasztott alkotásokból 2014 májusában kiállítás 
nyílik. A pályázat fődíja egy osztálykirándulás a kalandpályán és egy Tantaki... » Tovább

1.22 ART FESZT VII. - pályázat

 A Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház képző- és iparművészeti alkotópályázatot hirdet amatőr művészeknek. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet amatőr képző- és iparművészeknek a Corvin Művelődési Ház - Erzsébetligeti Színház a 
2014. május 11. és június 10. között megrendezendő ART FESZT VII. kiállításon való bemutatkozásra. A 
pályázatra a műveket kiállításra kész állapotban kell beküldeni. Minden alkotó legfeljebb három... » 
Tovább

1.23 Alkoss és nyerj! - rajzpályázat
A Viharpárduc Online Webáruház rajzpályázatot hirdet Alkoss és nyerj! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Viharpárduc Online Webáruház Alkoss és nyerj! címmel. A pályázatra olyan 
szénrajzokat, ceruzarajzokat, festményeket, számítógépes grafikákat, zsírkrétarajzokat, graffitiket várnak, 
amelyek Rita Horseyes Viharpárduc című könyvének egyik szereplőjét ábrázolják. Az alkotásokat... » 
Tovább

1.24 Pályázat a Hüpatia-díjra

 

A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség pályázatot hirdet a Hüpatia-díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség a Hüpatia-díj odaítélésére. A díjjal a 
nyomtatott, az elektronikus és az online média azon női és férfi munkatársainak munkáját ismerik el, akik 
írásaikkal, témaválasztásukkal hozzájárulnak a nemek valódi jogi és társadalmi egyenlőségének... » Tovább

1.25 Esszépályázat Jancsó Miklós filmjeiről
A Filmkultúra folyóirat és a Francia Új Hullám Kiadó esszéíró pályázatot hirdet Forma és tartalom összefüggései Jancsó Miklós egy 

vagy több filmjében címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Esszéíró pályázatot hirdet Forma és tartalom összefüggései Jancsó Miklós egy vagy több filmjében címmel 
a Filmkultúra folyóirat és a Francia Új Hullám Kiadó. A pályázatra fiatal, pályakezdő filmkritikusok, 
esztéták és történészek írásait várják. A legjobb pályamű elnyeri a Torta-díjat, az első... » Tovább

1.26 Művészek az iskolában 2014
A tranzit.hu 2014-ben is meghirdeti Művészek az iskolában című pályázatát. 
(Pályázatfigyelő) 

2014-ben is meghirdeti Művészek az iskolában című pályázatát a tranzit.hu. A pályázat keretében olyan 
projekteket támogatnak, amelyek célja egy művész és diákok közös alkotása; diákok saját projektjeinek 
megvalósítása egy művész segítségével; valamint egy művész projektjének megvalósítása diákok... » 
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
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(06 1) 237-1320
info@tpf.hu 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Kurátort keresnek Palesztinába

 

Kurátort keres egy művészeti projekt megszervezéséhez Palesztinába az Európai Unió és az EUNIC palesztinai tagja. 
(on-the-move) 

Az Európai Unió és az EUNIC (Európai Uniós Kulturális Intézetek Egyesülete) palesztinai tagja kurátort 
keres ahhoz az egyhetes művészeti projekthez, amelyet Palesztinában európai és palesztin művészek 
segítségével valósítanak meg 2014 szeptemberében. A projekt célja egy olyan közösségi tér... » Tovább

2.2 Koncertmestert keres az Operaház

 

A Magyar Állami Operaház 2014 augusztusától koncertmestert keres. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Koncertmestert keres a Magyar Állami Operaház 2014. augusztusi kezdéssel. Elvárások: középiskolai, 
gimnáziumi, zeneművészeti szakközépiskolai vagy zeneművészeti főiskolai szakirányú végzettség, 
büntetlen előélet, a próbajáték anyagának előzetes kikérése a zenekari titkárságtól. A kiválasztott... » 
Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 XV. Élő Előadók Találkozója

 

2014 júniusában 15. alkalommal rendezik meg az Élő Előadók Találkozóját Hollandiában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. június 26. és 28. között rendezik meg 15. alkalommal Eindhovenben (Hollandia) a Live Performers 
Meeting (Élő Előadók Találkozója, LPM) élő videoművészeti és vizuális művészeti találkozót. A 
rendezvényre már várják videoművészek, vizuális művészek és képlovasok jelentkezését. Jelentkezési... » 
Tovább

3.2 Nemzetközi Jazz Nap

 2014 áprilisában harmadik alkalommal ünnepli meg az UNESCO a Nemzetközi Jazz Napot. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Az UNESCO 2014. április 30-án harmadik alkalommal ünnepli meg a Nemzetközi Jazz Napot. A 
nemzetközi nap eseményeit az UNESCO hazai bizottsága az Ars Omnis Kulturális Egyesülettel és 
magyarországi jazz klubok részvételével rendezi meg. Az idei Nemzetközi Jazz Nap magyarországi 
kezdeményezése, hogy a... » Tovább

3.3 Crescendo Nyári Akadémia

 

11. alkalommal rendezik meg 2014 nyarán Sárospatakon a Crescendo Nyári Akadémiát, amely zenei mesterkurzusokkal várja az 

érdeklődőket. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. július 28. és augusztus 11. között 11. alkalommal rendezik meg Sárospatakon a Crescendo Nyári 
Akadémiát. A nyári akadémia a következő zenei mesterkurzusokkal várja a fiatalokat: Ének és opera 
tanszak; Visegrádi Négyek verseny; Egyházzenei ének kurzus és –verseny; Operajelenetek; Bach... » 
Tovább

3.4 Színházi találkozó Németországban
2014 októberében nemzetközi színházi találkozót rendeznek Németországban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Internationaler Theatertreff címmel 18. alkalommal rendeznek nemzetközi színházi fesztivált 2014. október 
15. és 19. között a németországi Lörrach-ban. Az idei fesztivál témája: Beszéljünk a békéről és a 
háborúról... Az ifjúsági, amatőr és professzionális színházi találkozón összesen 12... » Tovább

3.5 Előadó-művészeti labor Oroszországban

 

2014 őszén négyhetes nemzetközi előadó-művészeti labort szervez az IUGTE Színházi Rendezők Laborja Oroszországban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az International University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi 
Egyetem, IUGTE) Színházi Rendezők Laborja nemzetközi műhelyt szervez 2014. szeptember 8. és október 
6. között az oroszországi Stavropolban. A műhelyre táncosokat, fizikai színházi színészeket és kortárs... » 
Tovább

3.6 Kulturális menedzsment határok nélkül
A németországi Fachverband Kulturmanagement 2015 januárjában kilencedik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját, ezúttal 

Kulturális menedzsment határok nélkül címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. január 15. és 17. között rendezi meg kilencedik alkalommal éves konferenciáját a Fachverband 
Kulturmanagement (Kulturális Menedzsment Egyesület) Cultural Management Without Borders (Kulturális 
menedzsment határok nélkül) címmel. A Heilbronni Egyetemen tartandó konferencia témája a... » Tovább

3.7 Turizmus és gasztronómiai örökség - konferencia
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2014 júniusában nemzetközi konferenciát rendeznek Spanyolországban Turizmus és gasztronómiai örökség: étel tájképek, 

gasztrorégiók és gasztronómiai turizmus címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az UNESCO-UNITWIN „Kultúra, Turizmus és Fejlődés” Hálózat harmadik alkalommal rendezi meg 
nemzetközi konferenciáját 2014. június 16. és 20. között Barcelonában Tourism and Gastronomy heritage: 
Foodscapes, Gastroregions and Gastronomy Tourism (Turizmus és gasztronómiai örökség: étel... » Tovább

3.8 Sass Sylvia mesterkurzust tart Budapesten

 

2014 áprilisában Sass Sylvia mesterkurzust tart Budapesten énekszakos hallgatóknak és fiatal, pályakezdő énekeseknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Mesterkurzust szervez a Magyar Művészeti Akadémia 2014. április 23. és 25. között a Pesti Vigadó 
konferenciatermében. A világhírű szoprán, Sass Sylvia vezette mesterkurzusra legalább 18 éves énekszakos 
hallgatókat és fiatal, pályakezdő énekeseket várnak. A kurzuson aktív és passzív részvételre is... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Írországi galéria társszervező lenne
Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatokban lenne társszervező az ír Burren Művészeti Galéria. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervező lenne az Európai Unió Kreatív Európa programja kisebb együttműködési projektek 
támogatására kiírt altémája keretében benyújtandó pályázatokban az írországi The Burren Art Gallery 
(Burren Művészeti Galéria). A galéria a kortárs művészet, a kézművesség és a dizájn területén venne részt... 
» Tovább

4.2 Társszervezőt keres egy ír színház
Az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához keres társszervezőt az ír Smashing Times Theatre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja kisebb együttműködési projektek 
támogatására kiírt altémája keretében benyújtandó pályázatához az írországi Smashing Times Theatre 
(Hatalmas Idők Színház). A Performing Madness (Az őrület előadása) című multidiszciplináris projekt 
célja,... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 A Cantemus Ifjúsági Vegyeskar újabb sikere külföldön
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A nyíregyházi Cantemus Ifjúsági Vegyeskar kiválóan szerepelt az olaszországi 25. Nemzetközi Kórusversenyen. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014 áprilisában Veronában megrendezett 25. Nemzetközi Kórusversenyen a Cantemus Ifjúsági 
Vegyeskar ismét sikert aratott. A nyíregyházi kórus az olaszországi verseny arany diplomáját és nagydíját is 
kiérdemelte. » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi 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: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

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

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.

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