
530.szám KREATÍV EURÓPA HÍRLEVÉL - KULTÚRA 2014. május 22. 

A Kreatív Európa Iroda ingyenes elektronikus hírlevele 

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTML-változat elolvasásához 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

• 1.1 Ismét szakértőket keres az EACEA 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

• 2.1 Önkéntes gordonkaművészeket keres egy egyedülálló koncert erejéig a Budapesti Olasz Kultúrintézet 

• 2.2 Mozaik Múzeumtúra - fotópályázat 

• 2.3 Design tyúkól - pályázat 

• 2.4 Kazinczy Ferenc IV. pályázat 

• 2.5 Névpályázatot hirdet egy közművelődési intézmény 

• 2.6 Falfelületfestő pályázat 

• 2.7 Hívd elő magadból Vivian Maiert 

• 2.8 Ybl, ahogy én látom - rajzpályázat 

• 2.9 Ybl 2014 - fotópályázat 

• 2.10 Kreatív találkozások: pályázat együttműködésekre 

• 2.11 VERS-NY-M - költészeti pályázat 

• 2.12 Kézműves pályázatok 

• 2.13 Pályázat animációs fórumra 

• 2.14 Monoplay fesztivál 

• 2.15 Pályázat fiatal dizájnereknek 

• 2.16 Előadó-művészeti képzés Koppenhágában 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

• 3.1 Az Operettszínház korrepetitort keres 

• 3.2 EU Karrier Nagyköveteket keres az EPSO 

• 3.3 Gyakornoki lehetőségek európai intézményeknél 

• 3.4 Intézményi adományszervező - pályázatíró állás 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

• 4.1 42. Tokaji Írótábor 

• 4.2 Múltpaplan - jövőpárna 

http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=663
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#42
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#41
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#34
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#33
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#32
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#31
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#216
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#215
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#214
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#213
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#212
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#211
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#210
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#29
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#28
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#27
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#26
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#25
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#24
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#23
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#22
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#21
http://kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=663#11


• 4.3 Barangolások Síkföldjén és Térországban 

• 4.4 FLP-képzés Franciaországban 

• 4.5 Múzeumi vándortábor 

• 4.6 Európai Piknik 

• 4.7 3. Brüsszeli Nemzetközi Táncosfilm-fesztivál 

• 4.8 Kulturális és kreatív ágazati irányítási európai képzés 

5. PARTNERKERESÉSEK 

• 5.1 Cseh fotófesztiválhoz társszervezőt keresnek 

• 5.2 Néprajzi projekthez társszervezőt keresnek 

• 5.3 Cseh projekthez társszervezőt keresnek 

• 5.4 Lett projekthez társszervezőt keresnek 

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

• 6.1 Kutatói ösztöndíj Hongkongba 

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

• 7.1 Az EU Kulturális Öröksége Díj: magyar díjazottak 

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

• 8.1 Önkénteseket várnak a hollandiai LPM-re 

• 8.2 Új képzési forma a Vienna Konservatorium Budapestben 

• 8.3 Ősszel ismét Színházak éjszakája 

• 8.4 75 éves a Lengyel Intézet 

• 8.5 Budapesti művészeti alkotóház 

9. EURÓPAI DOKUMENTUMOK 

• 9.1 Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre 

szóló uniós fellépésének létrehozásáról 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Ismét szakértőket keres az EACEA

 Az Európai Unió programjai keretében benyújtott projektek értékeléséhez keres szakértőket az EACEA. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Bizottság Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó 
Ügynöksége (Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 
EACEA) szakértőket keres, akik segítséget nyújtanak az uniós 
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programok irányításában a következő területeken: oktatás, 
audiovizuális témák, kultúra, ifjúság, sport,... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Önkéntes gordonkaművészeket keres egy egyedülálló koncert erejéig a Budapesti Olasz 
Kultúrintézet

 

Az összesen 100 csellistát Giovanni Sollima csellóművész fogja vezetni Olaszország uniós elnökségének alkalmából 
(Kreatív Európa Iroda) 

A projekt alapötlete a zene, amely mint univerzális nyelv és kultúra 
nevében az európai fiatalokat fogja össze, akik közösen közvetítik a 
szolidaritás, szenvedély, a párbeszédre való képesség üzenetét az 
értékek és a közös ötletek jegyében. Azok a jelentkező számára, akik 
nem Budapestről érkeznek,... » Tovább

2.2 Mozaik Múzeumtúra - fotópályázat

 

9. évfolyamos középiskolai osztályok számára hirdetnek fotópályázatot Mozaik Múzeumtúra címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdetnek Mozaik Múzeumtúra – Éjszaka a múzeumban
a Múzeumok éjszakáján címmel 9. évfolyamos középiskolai 
osztályoknak. A pályázatra a Mozaik Múzeumtúrában részt vevő 
intézmények előtt vagy azok belterében készült osztályképeket kell 
beküldeni. A feltöltött alkotásokat... » Tovább

2.3 Design tyúkól - pályázat
Formatervezői pályázatot hirdet az Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft. Design tyúkól – Urbánus csirke házat 

keres címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A szolnoki Aba-Novák Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Kft.
a Design Terminál szakmai támogatásával pályázatot hirdet Design 
tyúkól - Urbánus csirke házat keres címmel. A formatervezői pályázaton
tervezők, képzésben résztvevők és nem szakmabeli érdeklődők is részt 
vehetnek. A pályázat... » Tovább
2.4 Kazinczy Ferenc IV. pályázat

 

Pályázatot hirdet kimagasló eredményt elért tanulók tanév végi könyvjutalmazására Kazinczy Ferenc IV. pályázat címmel a Tinta 

Könyvkiadó. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Tinta Könyvkiadó pályázatot hirdet magyarországi oktatási 
intézményeknek és fenntartóiknak kimagasló eredményt elért tanulóik 
tanév végi könyvjutalmazására Kazinczy Ferenc IV. pályázat címmel. A
pályázat keretében a kiíró vállalja, hogy a megpályázott könyvek 
árának felét 2,5 millió összeghatárig... » Tovább
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2.5 Névpályázatot hirdet egy közművelődési intézmény

 

A Pécsi Kulturális Központ névpályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Névpályázatot hirdet a Pécsi Kulturális Központ abból az alkalomból, 
hogy az intézménynek otthont adó épület 2015-ben 30 éves lesz. Az 
évforduló apropóján, és az évek során megváltozott feladatkörök miatt 
a közművelődési intézmény 2015-től új nevet kíván felvenni. A 
központ jelenleg főként... » Tovább

2.6 Falfelületfestő pályázat

A Let’s Colour Településszépítő Egyesület pályázatot hirdet magyarországi közösségeknek a Let’s Colour Projektben való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet magyarországi közösségeknek a Let’s Colour 
Településszépítő Egyesület a Let’s Colour Projektben való részvételre. 
A pályázatra olyan közösségek jelentkezését várják, amelyek a 
környezetükben lévő elszürkült, leromlott közösségi térben található 
falfelületet szeretnék... » Tovább
2.7 Hívd elő magadból Vivian Maiert

 

Fotópályázatot hirdet a magyarhangya portál, a Mai Manó Ház és az Indafotó Hívd elő magadból Vivian Maiert címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A magyarhangya portál, a Mai Manó Ház és az Indafotó fotópályázatot 
hirdet a Vivian Maier nyomában című dokumentumfilm magyarországi
bemutatója alkalmából Hívd elő magadból Vivian Maiert címmel. A 
pályázatra olyan, 2010 után készült, legalább három, de legfeljebb öt 
képből álló önarckép-sorozatokat... » Tovább

2.8 Ybl, ahogy én látom - rajzpályázat

Az YCP Communications Kft. rajzpályázatot hirdet felső tagozatos általános iskolásoknak Ybl, ahogy én látom címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet az YCP Communications Kft. Ybl Miklós 
születésének 200. évfordulója alkalmából Ybl, ahogy én látom címmel. 
A pályázatra felső tagozatos általános iskolás diákok olyan rajzait 
várják, amelyek egy Ybl Miklós tervezte épületet vagy egy épület 
részletét ábrázolják, kiemelve, hogy... » Tovább
2.9 Ybl 2014 - fotópályázat

Az YCP Communications Kft. fotópályázatot hirdet középiskolás diákoknak Ybl 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet az YCP Communications Kft. Ybl Miklós 
születésének 200. évfordulója alkalmából Ybl 2014 címmel. A 
pályázatra középiskolás diákok alkotásait várják. Olyan fotókkal lehet 
pályázni, amelyek egy Ybl Miklós tervezte épületet vagy egy épület 
részletét ábrázolják, és megmutatják,... » Tovább
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2.10 Kreatív találkozások: pályázat együttműködésekre

 

A Kreatív találkozások program keretében pályázatot hirdetnek ázsiai és európai kulturális együttműködések támogatására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Asia-Europe Foundation (Ázsia-Európa Alapítvány, ASEF), az Arts 
Network Asia (Ázsiai Művészeti Hálózat, ANA) és a Trans Europe 
Halles hálózat 2014. május 15-én útjára indította a Creative 
Encounters: Cultural Partnerships between Asia and Europe (Kreatív 
találkozások: kulturális... » Tovább

2.11 VERS-NY-M - költészeti pályázat

Az Európa Szívében Alapítvány költészeti pályázatot hirdet diákoknak VERS-NY-M címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kárpát-medencei szépirodalmi költészeti pályázatot hirdet József Attila 
emlékére az Európa Szívében Alapítvány VERS-NY-M címmel. A 
pályázatra 12 és 18 év közötti versírók alkotásait várják két 
kategóriában: vers; SMS vers (160-320 karakter). Az ünnepélyes 
eredményhirdetést 2014. június 14-én... » Tovább
2.12 Kézműves pályázatok
A Magyar Kézművességért Alapítvány kettős pályázatot hirdet tárgyalkotóknak Magyar Kézművesség 2014, valamint Kézművesség a 

vendéglátásban címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kettős pályázatot hirdet hazai és határon túli magyar tárgyalkotóknak a 
Magyar Kézművességért Alapítvány Magyar Kézművesség 2014, 
valamint Kézművesség a vendéglátásban címmel. A Magyar 
Kézművesség pályázatra tematikai kötöttség nélkül bármilyen 
népművészeti, népi iparművészeti és iparművészeti... » Tovább
2.13 Pályázat animációs fórumra

 

Pályázatot hirdetnek a 2014 szeptemberében megrendezendő Cartoon Forum eseményen való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. szeptember 23. és 26. között a franciaországi Toulouse-ban 
animációs fórumot rendeznek Cartoon Forum címmel. A rendezvényre 
animációs tévéfilmekkel lehet jelentkezni. A fórum lehetőséget biztosít 
arra, hogy az alkotók egy 850 fős szakértő közönség előtt mutassák be 
animációs projektjüket.... » Tovább

2.14 Monoplay fesztivál

 Pályázatot hirdetnek a horvátországi Monoplay táncfesztiválon való részvételre előadóművészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. augusztus 30. és szeptember 1. között Zárában (Horvátország) 
megrendezendő Monoplay táncfesztiválra várják a szervezők 
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bemutatkozni vágyó előadóművészek jelentkezését. A táncfesztiválra 
szólótáncosok jelentkezhetnek nemrég elkészült független 
produkciójukkal. Jelentkezési határidő:... » Tovább

2.15 Pályázat fiatal dizájnereknek

 

A Strasbourg Európáért szervezet és a Kortárs Előadó-művészet Európai Központja pályázatot hirdet fiatal tervezőknek Európai 

padok címmel. 
(on-the-move) 

Dizájnpályázatot hirdet fiatal tervezőknek Európai padok címmel a 
Strasbourg pour l’Europe (Strasbourg Európáért) szervezet és a Centre 
Européen D’Action Artistique Contemporain (Kortárs Előadó-
művészet Európai Központja, CEAAC). A pályázaton a művészi 
megközelítés leírásával,... » Tovább

2.16 Előadó-művészeti képzés Koppenhágában

2014 augusztusában előadó-művészeti képzést szervez a Koppenhágai Nemzetközi Színház. 
(on-the-move) 

A dániai Københavns Internationale Teater (Koppenhágai Nemzetközi 
Színház) előadó-művészeti képzést szervez 2014. augusztus 18. és 22. 
között. A képzésre cirkuszművészek, táncosok és fizikai színházi 
előadók jelentkezését várják. A kurzus egyben meghallgatás is egy 
nagyszabású, 2015.... » 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 Operettszínház korrepetitort keres

 

Próbajátékot hirdet korrepetitor munkakörre a Budapesti Operettszínház. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Budapesti Operettszínház próbajátékot hirdet a 2014/2015-ös évadra 
korrepetitor munkakörre. A jelentkezés feltétele a zongora vagy 
korrepetitori felsőfokú végzettség, a szakmai gyakorlat és a büntetlen 
előélet. Az állásra szakmai önéletrajzzal és a végzettséget igazoló 
bizonyítványokkal lehet... » Tovább

3.2 EU Karrier Nagyköveteket keres az EPSO

Olyan egyetemi hallgatók jelentkezését várja az EPSO, akik szívesen lennének EU Karrier Nagykövetek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal (European Personnel 
Selection Office, EPSO) EU Karrier Nagyköveteket keres. Olyan, 
kiváló kommunikációs és kapcsolatteremtő képességgel rendelkező 
hallgatók jelentkezését várják, akik népszerűsítenék saját egyetemükön 
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az európai uniós karrier-lehetőségeket.... » Tovább
3.3  Gyakornoki lehetőségek európai intézményeknél

 

Az EU több intézménye is gyakornoki helyeket hirdetett meg érdeklődő fiataloknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Gyakornoki helyeket hirdettek meg európai uniós intézmények 
érdeklődő fiataloknak. A gyakornoki programokra alap- vagy 
mesterfokú diplomával rendelkező fiatalok jelentkezhetnek. Az Európai
Központi Bank közgazdasági, pénzügyi, statisztikai, vállalatirányítási, 
jogi, humán erőforrási vagy... » Tovább

3.4 Intézményi adományszervező - pályázatíró állás

A Habitat for Humanity Magyarország új munkatársat keres intézményi adományszervező – pályázatíró munkakörbe. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Új munkatársat keres a Habitat for Humanity Magyarország intézményi
adományszervező – pályázatíró munkakörbe. Elvárások egyebek 
mellett: legalább BA végzettség, legalább kétéves szakmai tapasztalat 
forrásteremtési, pályázatírási területen, sikeres pályázatok, projektek, 
kiváló... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 42. Tokaji Írótábor

2014 augusztusában 42. alkalommal rendezik meg a Tokaji Írótábort „Nagy jövő mögöttünk” – Elhallgatva és elfelejtve címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

42. alkalommal rendezik meg 2014. augusztus 13. és 15. között a Tokaji
Írótábort „Nagy jövő mögöttünk” – Elhallgatva és elfelejtve címmel. A 
2014-es tábor a 2012-ben megkezdett, a rendszerváltozás előtti szellemi
mozgásokat vizsgáló konferenciasorozat záró fejezete lesz. Az idei... » 
Tovább
4.2 Múltpaplan - jövőpárna

 

Művészeti alkotótábort szervez a Design Depo Kft. 2014 júniusában 18 éven felüli alkotóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

A Design Depo Kft. művészeti alkotótábort szervez 2014. június 15. és 
25. között Mátraderecskén Múltpaplan – jövőpárna címmel. A Zámbó 
István képzőművész közelmúltbeli kiállításának címe ihlette táborba 18
éven felüli alkotóművészeket várnak. A táborban való részvételre 
pályázni lehet... » Tovább

4.3 Barangolások Síkföldjén és Térországban

2014 nyarán múzeumpedagógiai tábort szervez a Kassák Múzeum Barangolások Síkföldjén és Térországban címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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A Kassák Múzeum 2014. július 7. és 11. között nyári 
múzeumpedagógiai tábort szervez Barangolások Síkföldjén és 
Térországban – Utazás a dimenziók világában címmel. A résztvevők 
megismerkednek a síkkal és a térrel, origami állatokat hajtogatnak, és 
térbeli puzzle-t raknak össze. A táborba 5 és... » Tovább
4.4 FLP-képzés Franciaországban

 

Képzést szerveznek 2014 őszén Európai polgárság az ifjúsági munkában címmel Franciaországban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Salto és a Fiatalok Lendületben Program francia nemzeti irodája 
2014. október 13. és 19. között képzést szervez European Citizenship 
in Youth Work (Európai polgárság az ifjúsági munkában) címmel. A 
képzésre ifjúsági munkásokat, fiatal vezetőket és projektvezetőket 
várnak. Jelentkezési... » Tovább

4.5 Múzeumi vándortábor

A Szent István Király Múzeum 2014 nyarán múzeumi vándortáborokat szervez Fejér megye múzeumaiba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. június 16-ai, valamint június 23-ai kezdettel egyhetes múzeumi 
vándortáborokat szervez a Szent István Király Múzeum Fejér megye 
múzeumaiba. A két turnus programja ugyanaz; a hétfői napokon a 
székesfehérvári Szent István Király Múzeumot, kedden a táci 
Gorsiumot, szerdán a fülei tájházat,... » Tovább
4.6 Európai Piknik

 

2014-ben is megrendezik az Európai Pikniket az ELTE Füvészkertben. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 24-én ismét megrendezi a Nemzeti Család- és 
Szociálpolitikai Intézet Erasmus+ Ifjúsági Programiroda, az Eurodesk 
Magyarország és a Europe Direct Budapest az Európai Piknik ifjúsági 
rendezvényt. Az európai uniós választások, Magyarország uniós 
csatlakozásának 10. évfordulója, valamint az... » Tovább

4.7 3. Brüsszeli Nemzetközi Táncosfilm-fesztivál

 

2014 őszén harmadik alkalommal rendezik meg a Nemzetközi Táncosfilm-fesztivált Brüsszelben. 
(on-the-move) 

Harmadik alkalommal rendezik meg 2014. szeptember 19-én és 20-án a
Brüsszeli Nemzetközi Táncosfilm-fesztivált. A belgiumi fesztivál 
témája a tánc- és a filmművészet közötti különleges kapcsolat. A 
rendezvény lehetőséget biztosít a résztvevő koreográfusoknak és 
filmeseknek, hogy nemzetközi... » Tovább

4.8 Kulturális és kreatív ágazati irányítási európai képzés
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Casablancában és Bejrútban szervez 2014. novemberi kezdettel Kulturális és kreatív ágazati irányítási európai képzést az EUNIC. 
(on-the-move) 

Az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Egyesülete) 2014. novemberi 
kezdettel Kulturális és kreatív ágazati irányítási európai képzést szervez
Casablancában (Marokkó) és Bejrútban (Libanon). A képzés célja a 
Közel-Kelet és Észak-Afrika, valamint Európa közötti 
kapcsolatteremtés és kreatív szektor... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Cseh fotófesztiválhoz társszervezőt keresnek

Társszervezőt keres a cseh Innovate Ltd. az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a cseh Innovate Ltd. A pályázat célja 
egy fotófesztivál megszervezése 2015. június 5. és 7. között Český 
Krumlovban. A fesztivál művészeti témája 2015-ben: Az ember és a 
függőség – Milyen formákat... » Tovább
5.2 Néprajzi projekthez társszervezőt keresnek

 

A Folklórfesztiválok Európai Szövetsége társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a European Association of Folklore 
Festivals (Folklórfesztiválok Európai Szövetsége, EAFF). A European 
Folklore Authentic Network (Európai Folklór Hiteles Hálózat, E-FAN) 
című projekt célja egy olyan, a... » Tovább

5.3 Cseh projekthez társszervezőt keresnek
oké :) amúgy én nem látom, h ki rak fel cikket, csak a stílusotokból és a szokásaitokból tippelek... :D:D Társszervezőt keres egy cseh 

művészeti központ az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a csehországi Brno Művészeti Ház. A 
Grey Gold (Szürke arany) című projekt célja, hogy felhívja a figyelmet 
az idősebb korosztály kreatív munkáira. A projekt keretében egy utazó 
kiállítást szerveznek,... » Tovább
5.4 Lett projekthez társszervezőt keresnek

 Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához a lett Satori.lv portál. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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A lettországi Satori.lv online újság szerkesztősége társszervezőt keres 
az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A projekt célja, hogy angol nyelvű filmes interjúk és 
dokumentumfilmek segítségével megismertessék a lett olvasókkal más 
európai országok kulturális... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Kutatói ösztöndíj Hongkongba 

A Gyöngy-folyó deltájának dizájn és építészeti kultúrájával foglalkozó kutatóknak hirdet ösztöndíjat a hongkongi M+ múzeum. 
(on-the-move) 

A hongkongi M+ vizuális művészeti múzeum ösztöndíjat hirdet a 
2014/2015-ös évre olyan kutatóprojektek támogatására, amelyek a 
Gyöngy-folyó deltájának dizájn és építészeti kultúrájával foglalkoznak. 
Az ösztöndíjra a régió kulturális, szociális, gazdasági és politikai életét 
figyelembe vevő,... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

7.1 Az EU Kulturális Öröksége Díj: magyar díjazottak

 

Az Európai Unió Kulturális Öröksége Díj / Europa Nostra Díj 2014-es nagydíjasai között az Észak-Keleti Átjáró Egyesület magyar 

projektje is helyet kapott. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 5-én Androulla Vassiliou oktatási, kulturális, 
többnyelvűségi és ifjúságpolitikai biztos, valamint Plácido Domingo 
operaénekes, az Europa Nostra szervezet elnöke Bécsben (Ausztria) 
átadta a 2014-es nyerteseknek az Európai Unió Kulturális Öröksége 
Díjakat. Az Europa Nostra Díjat 27... » Tovább

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK

8.1 Önkénteseket várnak a hollandiai LPM-re

A 2014 júniusában megrendezendő Élő Előadók Találkozójára önkéntesek jelentkezését várják. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. június 26. és 28. között 15. alkalommal megrendezendő Live 
Performers Meeting (Élő Előadók Találkozója, LPM) élő 
videoművészeti és vizuális művészeti találkozó szervezői önkéntesek 
jelentkezését várják. A találkozó létrejöttében segédkező önkéntesek 
kapnak egy bérletet, amely érvényes az... » Tovább
8.2 Új képzési forma a Vienna Konservatorium Budapestben

 A Vienna Konservatorium Budapest új képzési formát vezet be a 2014/2015-ös tanévtől. Az új rendszerben egy képzési ciklus alatt több

nemzet diplomáját lehet megszerezni honosítás nélkül. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014/2015-ös tanévtől új képzési formát vezet be a Vienna 
Konservatorium Budapest más külföldi és belföldi egyetemekkel 
karöltve. Az új képzési rendszerben a hallgatók egy képzési ciklus alatt 
osztrák, bolgár vagy orosz diplomák között válogathatnak, és 
lehetőségük van a BA és MA mellett az... » Tovább

8.3 Ősszel ismét Színházak éjszakája
2014-ben a tavaszi időpont helyett szeptemberben rendezik meg a Színházak éjszakáját, amelyben várhatóan 25-30 színház vesz majd 

részt. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. szeptember 20-án rendezik meg idén a Színházak éjszakáját. A 
korábbi tavaszi időpont helyett most a budapesti színházi évad nyitánya 
lesz a rendezvénysorozat, amelyben várhatóan 25-30 színház vesz részt.
A Színházak éjszakája célja, hogy a közönség új szemszögből 
ismerhesse meg a színházakat,... » Tovább
8.4 75 éves a Lengyel Intézet

 

2014 májusában változatos kulturális programokkal ünnepli fennállásának 75. évfordulóját a Lengyel Intézet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Lengyel Intézet 2014. május 23-án és 24-én ünnepli fennállásának 
75. évfordulóját. Az 1939-ben megnyitott Lengyel Intézet 
Magyarország első külföldi kulturális intézeteként kezdte munkáját. Az
évforduló alkalmából 2014 májusában megrendezendő programsorozat 
táncelőadással, koncertekkel,... » Tovább

8.5 Budapesti művészeti alkotóház

Képzőművészeti alkotóházi programot indít Budapesten az Art Market Budapest és a Budapest Art Factory. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Art Market Budapest és a Budapest Art Factory 2014-ben 
képzőművészeti alkotóházi programot indít 
BUDAPESTARTRESIDENCY (Budapesti művészeti alkotóház BAR) 
címmel. A program keretében jelentős angol, izraeli, német, olasz, 
román, svájci, svéd művészek és művészeti szakemberek érkeznek 
Budapestre,... » Tovább

9. EURÓPAI DOKUMENTUMOK

9.1 Az Európai Parlament és a Tanács határozata az Európa kulturális fővárosai 
kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról

 Az Európai Unió Hivatalos Lapjának 2014. május 3-i L132-es számában jelent meg a határozat az Európa kulturális fővárosai 

kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon kívül helyezéséről. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Megjelent az Európai Unió Hivatalos Lapjában az Európai Parlament 
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és a Tanács 445/2014/EU határozata (2014. április 16.) az Európa 
kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós 
fellépésének létrehozásáról és az 1622/2006/EK határozat hatályon 
kívül helyezéséről. Az... » Tovább
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