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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Fotópályázat amatőröknek

 

A Szoftver.hu és a Zsiráf fotópályázatot hirdet amatőr fényképészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Szoftver.hu és a Zsiráf amatőr 
fényképészeknek. A pályázatra effekttel átformált, és idézettel ellátott 
képeket várnak. A következő kategóriákban lehet pályázni: amit a 
tavaszban a legjobban szeretek; ő a legcukibb kisállat a világon. 
Beküldési határidő: 2014. június 30. » Tovább

1.2 Az NKA pályázata hagyományos folyóiratok megjelentetésére

 

Pályázatot hirdet az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma hagyományos folyóiratok megjelentetésének támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot 
hirdet a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakra kulturális 
szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és 
ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, hagyományos folyóiratok 
megjelentetésének... » Tovább

1.3 Mi leszek, ha 25 leszek? - ötletpályázat

 

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara Alapítványa Mi leszek, ha 25 leszek? címmel ötletpályázatot hirdet civil szervezeteknek, 

alapítványoknak és egyesületeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Mi leszek, ha 25 leszek? címmel ötletpályázatot hirdet az Amerikai 
Kereskedelmi Kamara Alapítványa (AmCham Alapítvány). A 
pályázaton hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó, 
Magyarországon bejegyzett civil szervezetek, alapítványok és 
egyesületek vehetnek részt. A következő kategóriákban lehet... » 
Tovább
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1.4 Beteg voltam, meggyógyultam 2 - pályázat

 

Prózaíró pályázatot hirdet Beteg voltam, meggyógyultam 2 címmel az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Élő Irodalom – Élő Könyv Műhely prózaíró pályázatot hirdet Beteg
voltam, meggyógyultam 2 címmel. A pályázatra szépirodalmi 
nyelvezettel megírt, valósághű gyógyulástörténeteket várnak. A 
legjobbnak ítélt művek egy gyűjteményes kötetben jelennek meg. 
Beküldési határidő: 2014. augusztus... » Tovább

1.5 Az NKA pályázata online folyóiratok támogatására

 

Pályázatot hirdet az NKA Folyóirat-kiadás Kollégiuma online folyóiratok megjelentetésének támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Folyóirat-kiadás Kollégiuma pályázatot 
hirdet a 2015. január 1. és december 31. közötti időszakra kulturális 
szempontból értékes művészeti, kulturális, társadalmi, tudományos és 
ismeretterjesztő területekhez kapcsolódó, internetes folyóiratok 
megjelentetésének... » Tovább

1.6 Spirituális fotó- és grafikapályázat

 

A Vazul Vére történelmi rockopera alkotói spirituális fotó- és grafikapályázatot hirdetnek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Spirituális fotó- és grafikapályázatot hirdetnek a Vazul Vére történelmi 
rockopera alkotói. A pályázat célja, hogy anyagot gyűjtsenek a 
Szívverés című dal videoklipjéhez és háttérvetítéséhez. Fotókkal, 
festményekkel, hagyományos vagy CGI grafikákkal is lehet pályázni. A
beküldött alkotásokat... » Tovább

1.7 Te miben hiszel? - 14. ARC pályázat

 

Az ARC Művészeti Szolgáltató Kft. 14. alkalommal hirdeti meg az ARC pályázatot alkotóknak és alkotócsoportoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

14. alkalommal hirdeti meg az ARC Művészeti Szolgáltató Kft. az 
ARC pályázatot Te miben hiszel? címmel. A pályázaton alkotók és 
alkotócsoportok is részt vehetnek akár a megadott témában, akár más 
témában készült alkotásaikkal. Az ARC+ pályázatra, amelynek 
témagazdája a HVG, Tények mögött a... » Tovább

1.8 Pályázat Herman Ottó halálának 100. évfordulójára

 
Tervpályázatot hirdet az Északerdő Zrt. az utolsó magyar polihisztor, Herman Ottó halálának 100. évfordulója alkalmából Herman 

Ottó mozdony pályázat címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

Az Északerdő Zrt. tervpályázatot hirdet Herman Ottó mozdony 
pályázat címmel az utolsó magyar polihisztor halálának 100. 
évfordulója alkalmából. A pályázatra az Északerdő Mk48-as 
mozdonyán az évfordulóra megjelenő motívumok terveit várják. 
Minden alkotó legfeljebb három pályaművet küldhet be.... » Tovább

1.9 Színházi befogadói pályázat

 

A 2014/2015-ös színházi évadra is meghirdeti színházi befogadói pályázatát a Bakelit Multi Art Center. 
(Pályázatfigyelő) 

A Bakelit Multi Art Center a 2014/2015-ös színházi évadra is 
meghirdeti színházi befogadói pályázatát. A pályázaton független, 
alternatív, illetve struktúrával nem rendelkező hazai és határon túli 
társulatok vehetnek részt. Bármilyen műfajban lehet pályázni már 
bemutatott előadások... » Tovább

1.10 Szuperhős - pályázat gyerekeknek

 

Az Anyakanyar.hu portál rajz- és meseíró pályázatot hirdet Szuperhős címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajz- és meseíró pályázatot hirdet az Anyakanyar.hu portál 
gyerekeknek. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek egy 
szuperhősről szólnak. A főszereplő lehet akár a pályázó édesanyja vagy
édesapja is. A rajzpályázatra Én és a szuperhősöm címmel várják az 
alkotásokat. Beküldési határidő:... » Tovább

1.11 ...Mert ő az én rózsám - fotópályázat

 

A Rózsakunyhó Alkotóműhely és a 120 éves a szőregi rózsatő kezdeményezés fotópályázatot hirdet ...Mert ő az én rózsám címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Rózsakunyhó Alkotóműhely és a 120 éves a 
szőregi rózsatő kezdeményezés ...Mert ő az én rózsám címmel. A 
pályázatra a következő kategóriákban várják a rózsát ábrázoló 
alkotásokat: Rózsa, az örök virág; Rózsakertben; Rózsa a konyhában. A
pályázat eredményét 2014. július... » Tovább

1.12 Vadulj - fotópályázat

 A CEEweb Egyesület a Biológiai Sokféleségért és a Bolgár Biodiverzitás Alapítvány második alkalommal hirdeti meg a Vadulj című 

fotópályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Második alkalommal hirdeti meg Vadulj című fotópályázatát a 
CEEweb Egyesület a Biológiai Sokféleségért és a Bolgár Biodiverzitás 
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Alapítvány. A pályázatra az európai védett területek szépségét, a 
természetbarát fenntartható gazdálkodásokat, vidéki területeket, 
valamint a városban és egyéb épített... » Tovább

1.13 Euromed Párbeszéd Díj

 

Az Anna Lindh Alapítvány pályázatot hirdet az Euromed Párbeszéd Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Kilencedik alkalommal hirdet pályázatot az Euromed Dialogue Award 
(Euromed Párbeszéd Díj) odaítélésére az Anna Lindh Alapítvány. A díj 
idei témája: szociális rugalmasság és kreativitás. Az elismerésre 
magánszemélyek és szervezetek is nevezhetők. A díjat az Anna Lindh 
Alapítvány tízéves évfordulója... » Tovább

1.14 Fény-Érték - kreatív fotópályázat

 

Kreatív fotópályázatot hirdetnek az Őrállók Öröksége projekt szervezői Fény-Érték címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fény-Érték címmel kreatív fotópályázatot hirdetnek a Magyarország-
Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 
támogatásával megvalósuló Őrállók Öröksége projekt szervezői. A 
pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek a projekttérség (Göcsej, 
Muramente, Hetés, Muraköz) értékeire, az... » Tovább

1.15 Sodrásban - irodalmi pályázat

 

A Vizuális Pedagógiai Műhely és a Kortárs Magyar Irodalom FB oldal irodalmi alkotópályázatot hirdet amatőr íróknak és költőknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet amatőr szerzőknek a Vizuális 
Pedagógiai Műhely és a Kortárs Magyar Irodalom FB oldal. A 
pályázatra amatőr írók és költők prózai műveit és verseit várják. A 
kiválasztott írások a Sodrásban című antológiában jelennek meg. 
Beküldési határidő: 2014. augusztus 23. » Tovább

1.16 I. Kárpát-medencei szórvány színjátszótábor

 

2014 augusztusában első alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei szórvány színjátszótábort a bezdáni Helyi Művelődési Közösség 

és a békéscsabai Féling Színház. 
(Pályázatfigyelő) 

A bezdáni Helyi Művelődési Közösség és a békéscsabai Féling Színház
2014. augusztus 10. és 18. között első alkalommal rendezi meg a 
szerbiai Bezdánban a Kárpát-medencei szórvány színjátszótábort. A 
táborba a Kárpát-medence magyarlakta (elsősorban szórvány) 
településein élő, 18 és 30 év közötti... » Tovább

1.17 Integráció - rövidfilmpályázat diákoknak
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Az évente megrendezett „this human world” emberi jogi filmfesztivál szervezői rövidfilmpályázatot hirdetnek középiskolás diákoknak.

(Pályázatfigyelő) 

Emberi jogi rövidfilmpályázatot hirdetnek középiskolás diákoknak az 
évente megrendezett „this human world” (ez az emberi világ) című 
osztrák emberi jogi filmfesztivál szervezői. A pályázat idei témája az 
integráció. A pályázaton 10 és 20 év közötti fiatalok vehetnek részt 
legfeljebb... » Tovább

1.18 Alkotóházi ösztöndíj Bécsbe

 

A bécsi das weisse haus művészeti szervezet alkotóházi ösztöndíjat hirdet kurátoroknak. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet fiatal kurátoroknak az osztrák das weisse 
haus művészeti szervezet Bécsbe. A 2014. szeptember 22. és november 
23. közötti ösztöndíjprogramban egy fiatal kurátor vehet részt. A 
program a médiaművészetekkel foglalkozik. Pályázati határidő: 2014. 
július 6. » Tovább

1.19 Fortepan-mesék alkotói pályázat

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Fortepan-mesék Facebook oldal Fortepan-mesék alkotói pályázat címmel. 
(pályázatok.org) 

A Fortepan-mesék Facebook oldal irodalmi alkotópályázatot hirdet 
Fortepan-mesék alkotói pályázat címmel. A pályázatra a kiírásban 
megadott négy kép valamelyikéről írt verseket, elbeszéléseket és 
novellákat várnak. A pályázaton legjobban szereplő alkotó jutalma egy 
Üresek városa kötet... » Tovább

1.20 Ez az én Mexikóm - gyermekrajz-pályázat

 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Külföldön Élő Mexikóiak Intézete és Fernando Andriacci Ez az én Mexikóm címmel. 
(pályázatok.org) 

Éste es mi México (Ez az én Mexikóm) címmel rajzpályázatot hirdet 
gyerekeknek az Instituto de los Mexicanos en el Exterior (Külföldön 
Élő Mexikóiak Intézete) és Fernando Andriacci, neves mexikói 
festőművész és szobrász. Az ENSZ Gyermekek Jogairól szóló 
Egyezményének 25. évfordulója alkalmából... » 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 
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2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

2.1 Sodó órák Pécsett

 

A Magyar-Japán Baráti Társaság Kurabu Pécs sodó órákat szervez 2014 nyarán Tatsuta Minoru vezetésével. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. június 12-én, 26-án és július 10-én sodó órákat szervez Pécsett a 
Magyar-Japán Baráti Társaság Kurabu Pécs. A japán szépírás óráknak, 
amelyeket Tatsuta Minoru tart, az AUKA Közösségi Ház ad otthont. A 
részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. » Tovább

3. PARTNERKERESÉSEK

3.1 Lengyel alapítvány társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy lengyel alapítvány. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A lengyelországi Avant Art Alapítvány társszervezőt keres az Európai 
Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
Az alapítvány vizuális művészeti, előadó-művészeti, zenei, 
technológiai, dizájn, építészeti és városi művészeti projektjének célja 
alkotóházak megvalósítása 2015 és... » Tovább

3.2 Észt projekthez társszervezőt keresnek

 

A Tallinni Üzleti Inkubátorok társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt az észtországi Tallinn Business 
Incubators (Tallinni Üzleti Inkubátorok, TBI) és az Estonian 
Association of Designers (Észt Tervezők Szövetsége, EAD). A Kisebb 
együttműködési projektek kategórián belül... » Tovább

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

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Bécsbe művészeknek

 A bécsi das weisse haus művészeti szervezet alkotóházi ösztöndíjat hirdet képzőművészeknek, fotósoknak és médiaművészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet tapasztalattal rendelkező fiatal 
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képzőművészeknek, fotósoknak és médiaművészeknek az osztrák das 
weisse haus művészeti szervezet Bécsbe. Az ösztöndíjprogram 2014. 
szeptember 22. és november 23. között tart majd. Pályázati határidő: 
2014. július 6. » Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 

2015-re is meghirdeti alkotóházi ösztöndíját a japán Akiyoshidai Nemzetközi Művészeti Falu. 
(on-the-move) 

A japán Akiyoshidai International Art Village (Akiyoshidai Nemzetközi
Művészeti Falu) a 2015. január 16. és március 11. közötti időszakra is 
meghirdeti alkotóházi ösztöndíját. Az 55 napos programra két, 40 évnél
fiatalabb olyan művészt fogadnak, akinek a munkája kötődik a program
témájához: The... » Tovább

4.3 Alkotóházi ösztöndíj médiaművészeknek Abu Dhabiba

 

Az ISEA2014 alkotóházi ösztöndíjat hirdet médiaművészeknek 2014 őszére Abu Dhabiba. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az Abu Dhabi Művészeti Központ és az 
ISEA2014 új médiával foglalkozó művészeknek a 2014. szeptember 1. 
és november 15. közötti időszakra Abu Dhabiba (Egyesült Arab 
Emírségek). Az ösztöndíjat három jelentkező kaphatja meg. Az 
ösztöndíjasok megismerhetik az Egyesült Arab... » Tovább

4.4 Alkotóházi ösztöndíj Londonba

 

A londoni Delfina Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek, kurátoroknak, íróknak, filmeseknek, élő művészettel

és más kulturális ágakkal foglalkozó művészeknek 2015 telére. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a londoni (Egyesült Királyság) Delfina 
Alapítvány 2015 telére Performance as Process (Az előadás mint 
folyamat) címmel. Az ösztöndíjra vizuális művészek, kurátorok, írók, 
filmesek, valamint élő művészettel és más kulturális ágakkal 
foglalkozó művészek jelentkezését... » Tovább

4.5 Nemzetközi alkotóház Tokióban

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek alkotóknak 2015 első három hónapjára Tokióba. 
(on-the-move) 

A japán Tokyo Wonder Site művészeti központ alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet alkotóknak a 2015. január 1. és március 31. közötti időszakra. A 
három hónapos ösztöndíjra két alkotó kaphat meghívást. Pályázati 
határidő: 2014. július 31. » Tovább

4.6 Koreográfiai ösztöndíj Németországba
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Pályakezdő koreográfusoknak hirdet alkotóházi ösztöndíjat a 2015/2016-os évadra a K3 és a Tanzplan Hamburg. 
(on-the-move) 

K3 koreográfiai központ és a Tanzplan Hamburg (Németország) a 
2015/2016-os évadra is meghirdeti koreográfiai ösztöndíját. A 
programra olyan, pályakezdő koreográfusok jelentkezhetnek, akik már 
rendelkeznek kész koreográfiai munkával. Az alkotóházi program 
augusztus közepétől a következő év... » Tovább

4.7 Dance Box alkotóházi ösztöndíj Japánba

 

A japán Dance Box alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, kutatóknak és kurátoroknak. 
(on-the-move) 

Művészeknek, kutatóknak és kurátoroknak hirdet alkotóházi 
ösztöndíjat a japán Dance Box. A 80 napos programra művészek, a 30 
napos programra pedig kurátorok, művészeti menedzserek, 
hangmérnökök, világítástervezők, díszlettervezők és kutatók 
jelentkezését várják. Jelentkezési határidő: 2014.... » Tovább

4.8 Getty Nemzetközi Ösztöndíjprogram

 

A Getty Alapítvány 2015-re is meghirdeti művészettörténészeknek és kurátoroknak a Getty Nemzetközi Ösztöndíjprogramot. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet művészettörténészeknek, kurátoroknak és 
művészettörténetet oktató művészeknek a Getty Nemzetközi 
Ösztöndíjprogramban való részvételre a Getty Alapítvány. A program 
15 ösztöndíjasnak nyújt lehetőséget, hogy részt vegyen a 2015. február 
11. és 14. között New Yorkban (Egyesült... » 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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