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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Szakértői munkacsoport a közösségi finanszírozásról

 

Szakértők jelentkezését várja az Európai Bizottság az Európai Közösségi Finanszírozási Érintetti Fórum szakértői munkacsoportba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Bizottság szakértői munkacsoportot hoz létre European
Crowdfunding Stakeholder Forum (Európai Közösségi 
Finanszírozási Érintetti Fórum, ECSF) néven. Az informális 
munkacsoportba fogyasztói szervezetek, vállalkozókat, szociális 
vállalkozásokat, alapítványokat képviselő szervezetek,... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Pályázat a Kulturális Márka Díjra

Pályázatot hirdetnek kulturális szervezeteknek és befektetőknek a Kulturális Márka Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A berlini (Németország) Causales kulturális marketing szervezet 
pályázatot hirdet a 9. alkalommal odaítélendő Kulturális Márka 
Díjra. Az elismerésre 2014-ben először európai kulturális 
szervezetek és befektetők is pályázhatnak. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: az év európai kulturális... » Tovább
2.2 Tagfelvételt hirdet az FFS
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A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója alkotók és elméleti szakemberek számára tagfelvételt hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Tagfelvételt hirdet a Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS). A 
felhívásra olyan, 18 és 35 év közötti alkotók és elméleti 
szakemberek jelentkezhetnek, akik elhivatottságot éreznek a 
fotográfia iránt. Várják 35 év feletti pályakezdők jelentkezését is. 
Az alkotók bemutatkozó portfólióval, kitöltött... » Tovább

2.3 Megújult műemlékek friss szemmel - fotópályázat

 

Megújult műemlékek friss szemmel címmel fotópályázatot hirdet a Magyar Építőművészek Szövetsége és a Miniszterelnökség. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Építőművészek Szövetsége és a Miniszterelnökség 
fotópályázatot hirdet Megújult műemlékek friss szemmel címmel. 
Az építészeti fotópályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek az 
utóbbi években megújult, vagy a jelenleg befejezéséhez közeledő 
műemléki középület-felújításokat újszerűen,... » Tovább

2.4 Ybl 200 makettpályázat

 

A Magyar Állami Operaház Ybl 200 címmel makettpályázatot hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Makettpályázatot hirdet a Magyar Állami Operaház Ybl 200 
címmel Ybl Miklós születésének bicentenáriuma alkalmából. A 
pályázatra középiskolások és szakirányú felsőoktatási intézmények
hallgatói, valamint a makettkészítéssel hobbi szinten foglalkozók 
adhatnak be az Operaházról készült 1:200-as... » Tovább

2.5 Mentem. Láttam. Hazajöttem. - cikkíró pályázat

A Balassi Bálint Intézet újságcikkíró pályázatot hirdet Mentem. Láttam. Hazajöttem. címmel volt Campus Hungary ösztöndíjasoknak.

(Kreatív Európa Iroda) 

Újságcikkíró pályázatot hirdet a Balassi Bálint Intézet Mentem. 
Láttam. Hazajöttem. címmel. A pályázatra volt Campus Hungary 
ösztöndíjasok írásait várják. A Campus Hungary tanulmányútról 
szóló élménybeszámolókkal, valamint a külföldi tanulás előnyeiről 
szóló esszékkel lehet pályázni legalább két,... » Tovább
2.6 Európai Örökség cím - nemzeti szintű kiválasztás

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2015-ös Európai Örökség címre történő felterjesztésre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Európai 
Bizottság által meghirdetett Európai Örökség címre történő 2015. 
évi felterjesztésre. Az Európai Örökség címmel a Bizottság az 
európai integrációt, eszméket és történelmet idéző és szimbolizáló 
helyszíneket kívánja népszerűsíteni. A... » Tovább
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2.7 KULTfashion pólótervező pályázat

A Trafó és a Szputnyik shop pólótervező pályázatot hirdet KULTfashion címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pólógrafika-pályázatot hirdet a Trafó Kortárs Művészetek Háza és a
Szputnyik shop KULTfashion címmel. A pályázatra olyan 
pólóterveket várnak, amelyek ötletes, frappáns és sorozatgyártásra 
alkalmas módon kultúrát közvetítenek. A terveken szerepelnie kell 
a Trafó és a Szputnyik logójának.... » Tovább
2.8 A környezet a barátom - rajzpályázat

A környezet a barátom címmel rajzpályázatot hirdet a Weishaupt Hőtechnikai Kft. gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

A Weishaupt Hőtechnikai Kft. rajzpályázatot hirdet gyerekeknek A 
környezet a barátom címmel. A pályázaton 3 és 7 év közötti, 
budapesti vagy Pest megyei tartózkodási vagy lakóhellyel 
rendelkező gyerekek vehetnek részt. Az alkotásokról készült 
fotókat vagy szkennelt képeket közönségszavazásra... » 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 Klarinétost keres az Operaház

 

A Magyar Állami Operaház I. klarinét munkakörbe klarinétost keres. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Klarinétost keres a Magyar Állami Operaház I. klarinét 
munkakörbe. Az állás legkorábban 2014. augusztus 1-jétől tölthető 
be. A jelentkezők számára 2014. június 11-én próbajátékot 
rendeznek. Jelentkezési határidő: 2014. május 18. » Tovább

3.2 Az Operaház cselló szólamvezetőt keres

 

Cselló szólamvezetőt keres 2014 augusztusától a Magyar Állami Operaház. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Állami Operaház cselló szólamvezetőt keres 2014. 
augusztus 1-jei kezdéssel. A jelentkezők számára 2014. június 14-
én próbajátékot rendeznek. Jelentkezési határidő: 2014. május 18. 
» Tovább

3.3 Az Operaház hegedűst keres

 A Magyar Állami Operaház hegedű tutti munkakörbe felvételt hirdet. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

Felvételt hirdet hegedű tutti munkakörbe a Magyar Állami 
Operaház. A munkakör 2014. augusztus 1-jétől tölthető be. A 
jelentkezők számára 2014. június 23-án próbajátékot szerveznek. 
Jelentkezési határidő: 2014. június 6. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Europa Cantat Fesztivál

2015-ben ismét Pécsre látogat az Europa Cantat Fesztivál. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. július 24. és augusztus 2. között ismét Pécsett rendezi meg az
Europa Cantat Fesztivált az Európai Kórusszövetség – Europa 
Cantat. A rendezvényen számos ország kórusa mutatkozik be a 
legkülönbözőbb zenei ágakban; legyen az klasszikus zenei, 
népzenei, jazz, musical, opera vagy vokális... » Tovább
4.2 Konferencia Szlovéniában a kulturális örökségek népszerűsítéséről

 

2014 májusában kétnapos konferenciát szervez a szlovéniai Kibla a kulturális örökségek népszerűsítésére szolgáló modern 

technológiákról. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A szlovéniai Kibla Kulturális és Oktatási Szervezet 2014. május 
28-án és 29-én eCult Summer Stage (eKult Nyári Színpad) címmel
kulturális örökségi konferenciát szervez Mariborban. A szlovéniai 
rendezvény célja, hogy a jövőbeni eKult nagykövetek megismerjék
azokat a technológiákat, amelyek... » Tovább

4.3 Előadások és műhelyek a fotókönyvről

 

A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója 2014 tavaszán műhelyfoglalkozást szervez a fotókönyvről. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 8-ai kezdettel műhelyfoglalkozás-sorozatot indít a 
Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója (FFS) a fotókönyv témájáról. A 
2014. május 8-ai és 29-ei előadás nyitott minden érdeklődő 
számára. A gyakorlati, két alkalmas műhelyre csak FFS tagok 
jelentkezhetnek. A több hónapon át tartó... » Tovább

4.4 Fiatalok színháza

2014 nyarán színházi fesztivált szervez Fiatalok színháza címmel a 011 Alkotócsoport. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 011 Alkotócsoport 2014. június 7. és 11. között színházi fesztivált
rendez Fiatalok színháza címmel. A három budapesti helyszínen, a 
Bárka Színházban, az Átrium Film-Színházban és a Thália 
Színházban megrendezendő fesztiválon 26 színész és 11 alkotó 
munkáit ismerheti meg a szélesebb közönség. A... » Tovább
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4.5 Pauk György mesterkurzusa Budapesten

 

2014 júniusában mesterkurzust tart fiatal hegedűsöknek Budapesten Pauk György hegedűművész. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Mesterkurzust tart fiatal hegedűsöknek 2014. június 23. és 29. 
között Pauk György hegedűművész. A budapesti mesterkurzus 
célja Zathureczky Ede híres tanítói munkásságának átadása, 
szellemiségének, zeneiségének ápolása. A kurzuson aktív és 
passzív módon is részt lehet venni. A zeneművészeti iskolák... » 
Tovább

4.6 Ching-Yun Hu mesterkurzusa

 

2014 májusában mesterkurzust tart Budapesten Ching-Yun Hu zongoraművész. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ching-Yun Hu zongoraművész 2014. május 21-én mesterkurzust 
tart Budapesten. A kurzus szakmai közreműködője Fejes Krisztina 
zongoraművész lesz. A kurzusnak a Bartók Béla Zeneművészeti 
Szakközépiskola és Gimnázium ad otthont. » Tovább

4.7 Filmkészítő műhely tanároknak és hallgatóknak
A Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület 2014 augusztusában filmkészítő műhelyet szervez tanároknak és filmszakos egyetemi 

hallgatóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

2014. augusztus 11. és 19. között filmkészítő műhelyt szervez 
Cereden a Magyar Mozgókép és Médiaoktatási Egyesület. A 
képzést az ELTE filmtudományi szakának filmes tanárai vezetik. A 
90 órás műhelyre a filmoktatás iránt érdeklődő tanárokat, 
filmszakos egyetemi hallgatókat, valamint gyakorló... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Zenei projekthez társszervezőt keresnek

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a belga Music Club 4AD. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A belgiumi Music Club 4AD társszervezőt keres az Európai Unió 
Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. A 
projekt célja egy olyan nemzetközi hálózat létrehozása, amely a 
fiatal pop- és rock-zenészeket támogatja. A projekthez hollandiai, 
németországi, franciaországi,... » Tovább
5.2 Társszervezőt keresnek egy francia-belga projekthez

Társszervezőt keresnek az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatukhoz egy francia–belga projekt szervezői. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
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pályázatukhoz keresnek társszervezőt a NEXT nemzetközi 
művészeti fesztivál szervezői. A francia–belga előadó-művészeti, 
táncos és színházi projekt célja olyan új előadások támogatása, 
amelyek témája az európai polgárság, a... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Campus Hungary ösztöndíjak - hallgatók és munkatársak
Újra meghirdette a Campus Hungary ösztöndíjakat a Balassi Intézet. Az ösztöndíjakra a konvergencia régiókban található 

felsőoktatási intézmények munkatársai és hallgatói pályázhatnak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Balassi Intézet 2014-ben ismét meghirdette a Campus Hungary 
ösztöndíjakat felsőoktatási intézmények munkatársainak és 
hallgatóinak. Változás a korábbi évekhez képest, hogy a hallgatói 
ösztöndíjak összege 15 százalékkal emelkedett, és az ösztöndíjakra 
csak konvergencia régiókban található... » Tovább
6.2 Pályázat a Dr. Szegő Tamás-díjra

 

A Dr. Szegő Tamás-díj Alapítvány pályázatot hirdet 30 évnél fiatalabb újságíróknak a Dr. Szegő Tamás-díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Dr. Szegő Tamás-díj odaítélésére a Dr. 
Szegő Tamás-díj Alapítvány. A díjjal járó ösztöndíjra olyan, 2014. 
december 31-ig a 30. életévét be nem töltő újságírók pályázhatnak, 
akik az írott vagy az elektronikus média bármely területén 
közzétett publikációikban kiálltak az... » Tovább

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

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

7.1 UNITER-díjakat kapott a Hamlet

A Gyulai Várszínház Hamlet-előadása 2014 áprilisában két UNITER-díjat kapott Marosvásárhelyen. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. április 28-án Marosvásárhelyen (Románia) adták át az 
UNITER-díjakat, amelyek közül kettőt a Gyulai Várszínház 
Hamlet-előadása kapott meg. A 2013. július 5-én bemutatott 
Hamlet a Sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházzal közösen 
valósult meg a Gyulai Várszínházban. Az előadást a kritikusok öt... 
» Tovább
7.2 Magyar siker Gilles Peterson remixversenyén

 Gilles Peterson 2014 februárjában meghirdetett remixversenyén Szekeres Géza magyar producer végzett az első helyen. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Szekeres Géza magyar producer nyert az acid-jazz atyja, Gilles 
Peterson és a Havana Cultura közös remixversenyén. A 2014 
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februárjában meghirdetett versenyre 46 országból több mint 400 
remix érkezett. A verseny első helyezettje, a budapesti Chillum 
Trio (Szekeres Géza) együtt készíthet albumot Kuba... » Tovább

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

8.1 Gera Zoltán a Nemzet Színésze

 

Gera Zoltán Kossuth-díjas művészt választották meg a Nemzet Színészének. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. április 22-én a Nemzet Színészei úgy döntöttek, hogy Gera 
Zoltán Kossuth-díjas művész lesz a Nemzet Színésze cím 
birtokosa. A címet a nemzeti színjátszás élő művészei közül 
azoknak adományozzák, akik kimagasló érdemeket szereztek a 
magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a... » 
Tovább

8.2 Átadták a Magyar Táncművészek Szövetségének 2014-es díjait
A Magyar Táncművészek Szövetsége 2014-es szakmai díjait és az Imre Zoltán-díjat 2014 áprilisában adták át a Művészetek 

Palotájában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. április 29-én adták át a Magyar Táncművészek Szövetsége 
2014-es szakmai díjait és az Imre Zoltán-díjat a Művészetek 
Palotája Fesztiválszínházában. Az évad legjobb végzős növendéke 
Farkas Máté, Balázsi Gergő Ármin és Sebők Cintia, az évad 
legjobb pályakezdő táncművésze Leblanc Gergely, az évad... » 
Tovább
8.3 A magyar kreativitás napja

 

2014 áprilisában A magyar kreativitás napján a Rubik-kockára épülő programsorozattal várta az érdeklődőket a Design Terminál. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A magyar kreativitás napján, 2014. április 27-én, Rubik Ernő 70. és
világhírű találmányának 40. születésnapja alkalmából a Rubik-
kockára épülő programsorozattal várták az érdeklődőket a Design 
Terminálban. A kreatív nap délelőttjén a 6 és 12 év közötti 
gyerekek készíthették el saját... » Tovább

8.4 Hemző Károly-díj

 A Hemző Károly Alapítvány fiatal magyar fotográfusok számára hirdeti meg a Hemző Károly-díjat. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014-ben először jelölhetők fiatal magyar fotográfusok a Hemző 
Károly-díjra. A Hemző Károly Alapítvány által létrehozott díjjal 
olyan, 35 évnél fiatalabb magyar fotográfusok munkáját ismerik el,
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akik Hemző Károly munkásságához méltó műveket hoztak létre. A 
díjat kurátori javaslatok alapján ítélik... » Tovább

8.5 Monori Lili életműdíjat kapott

 

A Független Előadó-művészeti Szövetség 2014-ben Monori Lilinek ítélt életműdíjat. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014-ben harmadik alkalommal adta át életműdíját a Független 
Előadó-művészeti Szövetség (FESZ). Idén Monori Lili 
színésznőnek ítélték meg a díjat. A művésznő 2014. május 1-jén 
vette át az elismerést. Az indoklás szerint Monori Lili „a 
függetlenségét, autonómiáját művészetében folyamatosan... » 
Tovább
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