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5. ÖSZTÖNDÍJAK 

• 5.1 Eurodyssey gyakornoki program 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Szünet az irodánál

 

A Kreatív Európa Iroda 2014. október 20 és 22 közötti munkanapokon zárva tart 
(Kreatív Európa Iroda) 

Irodánk honlapjának frissítése illetve hírlevelének kiküldése 
2014.10.20 és 2014.10.26. között szünetel. A beérkezett kérdésekre és 
az e-mailekre legközelebb 2014.10.27-től tudunk válaszolni. » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Mediawave 2015 pályázat

 

A Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány film- és videópályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Mediawave Fényírók Fesztiválján való 
részvételre a Mediawave Nemzetközi Vizuális Művészeti Alapítvány. A
fesztiválra bármikor készült film- és videó alkotással lehet nevezni. A 
fesztivál kiemelt tematikája: falak. Az alkotásokat a következő 
témákban várják még:... » Tovább

2.2 Sas-hegyi fotópályázat

 

A Sas-hegy Védő Egyesület fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdet amatőr fotósoknak a Sas-hegy Védő Egyesület. A
pályázatokat a következő kategóriákban várják: archív képek a Sas-
hegyről és környékéről (1989 előtt készült saját tulajdonú fotók); város 
és természet együttélése Újbudán és Németvölgyben. A díjazott és 
honorált képek az... » Tovább

2.3 Erdőket éltető víz - fotópályázat

 

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. természetfotó pályázatot hirdet Erdőket éltető víz címmel. 
(pályázatok.org) 

Természetfotó pályázatot hirdet a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Erdőket
éltető víz címmel. A pályázatra a Kisalföld természeti szépségeit 
bemutató alkotásokat várnak. Olyan képekkel lehet pályázni, amelyek a
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Kisalföld területén készültek, beleértve a Szigetközt, a Mosoni-
síkságot, a Fertő-Hanság... » Tovább

2.4 „Félig még köztünk van” - művészeti pályázat

 

A Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a Pepper Art Projects művészeti pályázatot hirdet Szép Ernő születésének 130. évfordulója 
alkalmából fiatal képzőművészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Művészeti pályázatot hirdet a Magyar Zsidó Kulturális Egyesület és a 
Pepper Art Projects Szép Ernő születésének 130. évfordulója 
alkalmából „Félig még köztünk van” címmel. A pályázatra 18 és 30 év 
közötti képzőművészek alkotásait várják. A pályázat célja, hogy képet 
kapjunk arról,... » Tovább

2.5 Látvány- és grafikai pályázat

 

A váci Tragor Ignác Múzeum pályázatot hirdet a várostörténeti állandó kiállítás látvány- és grafikai tervének elkészítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a váci Tragor Ignác Múzeum a várostörténeti állandó 
kiállítás látvány- és grafikai tervének elkészítésére. A váci kiállításra 
egyetemi- és főiskolai hallgatók, fiatal művészek, belsőépítészek 
küldhetnek be terveket egyénileg vagy csoportosan. A részvétel 
előzetes regisztrációhoz... » Tovább

2.6 Szeretet a gyermekek szemével

 

Rajzpályázatot hirdet a Családháló Szeretet a gyermekek szemével címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Családháló online magazin rajzpályázatot hirdet Szeretet a 
gyermekek szemével címmel. A pályázatra 4 és 14 év közötti gyerekek 
alkotásait várják. A beküldött rajzokat a Családháló.pontokon rendezett 
kiállításokon mutatják be. Beküldési határidő: 2014. november 4. » 
Tovább

2.7 Tolkien dalpályázat

 

A Magyar Tolkien Társaság dalpályázatot hirdet Tolkien verseinek megzenésítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Dalpályázatot hirdet a Magyar Tolkien Társaság az író születésének 
123. évfordulója alkalmából. A pályázat keretében Tolkien azon verseit 
kell megzenésíteni, amelyek A Gyűrűk Ura, A hobbit, Az elveszett 
mesék könyve és A Gyűrű keresése/Befejezetlen regék Númenorról és 
Középföldéről köteteiben... » Tovább

2.8 Ragadd meg a fényt! – alkotáspályázat

 A Harmónium Független Kommunikációs Egyesület alkotáspályázatot hirdet Ragadd meg a fényt! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 
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Alkotáspályázatot hirdet a Harmónium Független Kommunikációs 
Egyesület Ragadd meg a fényt! címmel. A pályázatra magánszemélyek 
és közösségek alkotásait várják, különösen a 6 és 18 év közötti 
korosztályból. A fődíjra csak a 10 és 14 év közötti pályázók jogosultak. 
A következő kategóriákban lehet... » Tovább

2.9 Mamma Mia! - fotópályázat

 

A Madách Színház nézőtéri fotópályázatot hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Madách Színház a Mamma Mia! című előadás zenés
ráadásán készített fotók beküldésére. A nézőtéri fotópályázatra minden 
alkotó három képet küldhet be. A képeket folyamatosan közzéteszik, a 
legjobbakat az évad végén díjazzák. » Tovább

2.10 Too Much Waste - nemzetközi karikatúrapályázat

 

A Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. nemzetközi karikatúrapályázatot hirdet Túl sok 
hulladék címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Too Much Waste (Túl sok hulladék) címmel fotópályázatot hirdet a 
Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Nonprofit Kft. hivatásos és amatőr karikaturistáknak, szatirikus 
képzőművészeknek és reklámgrafikusoknak. A pályázat témája: 
Előzzük meg a hulladék keletkezését! A... » Tovább

2.11 Tedd O:DA magad újra! - pályázat

 

A Barankovics István Alapítvány Tedd O:DA magad újra! címmel videópályázatot hirdet középiskolás csoportoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Tedd O:DA magad újra! címmel videóesszé pályázatot hirdet a 
Barankovics István Alapítvány. A pályázatra középiskolás diákok négy-
hatfős csoportjainak alkotásait várják. Olyan videókkal lehet pályázni, 
amelyek a „digitális bennszülöttek” és a „digitális bevándorlók” közti...
» Tovább

2.12 Kulturális Innováció Nemzetközi Díj

 

A Barcelonai Kortárs Művészeti Központ pályázatot hirdet a Kulturális Innováció Nemzetközi Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Kulturális Innováció Nemzetközi Díj odaítélésére a 
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (Barcelonai Kortárs 
Művészeti Központ, CCCB). A 2014/2015-ös pályázat témája: 
Audience/s (Közönség/ek). A díjra 18 éven felüli magánszemélyek 
nevezhetnek egyénileg vagy... » Tovább

2.13 A Káva Kulturális Műhely pályázata
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A Káva Kulturális Műhely pályázatot hirdet a Szobor - színházi nevelés az emlékezet színtereinek és technikáinak megújítása 
szolgálatában című projektjében való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Káva Kulturális Műhely a Norvég Civil Alap 
támogatásával megvalósuló Szobor - színházi nevelés az emlékezet 
színtereinek és technikáinak megújítása szolgálatában című 
projektjében való részvételre. A projekthez budapesti szak- és 
szakközépiskolák, gimnáziumok jelentkezését... » 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 Fuvola próbajáték Szegeden

 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet II., III. fuvola / piccolo helyettes álláshely betöltésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Próbajátékot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar II., III. fuvola / 
piccolo helyettes álláshely betöltésére. A próbajátékot 2014. október 
29-én rendezik meg a zenekar székházában. Zongorakísérőt a 
próbajátékon nem biztosítanak. Az állás azonnal betölthető. 
Jelentkezési határidő: 2014. október... » Tovább

3.2 Fuvola próbajáték

 

A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet I. fuvola / váltó helyettes álláshely betöltésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Próbajátékot hirdet a Szegedi Szimfonikus Zenekar I. fuvola / váltó 
helyettes álláshely betöltésére. A próbajátékot 2014. október 29-én 
rendezik meg a zenekar székházában. A zenekar zongorakísérőt nem 
biztosít. Az állás azonnal betölthető. Jelentkezési határidő: 2014. 
október 27. » Tovább

3.3 Cselló próbajáték Budapesten

 

Cselló szólamvezetőt keres a MÁV Szimfonikus Zenekar. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A MÁV Szimfonikus Zenekar cselló szólamvezetői próbajátékot hirdet.
A próbajátékot 2014. december 3-án rendezik meg a zenekar 
próbatermében. A zenekar nem biztosít zongorakísérőt. Jelentkezési 
határidő: 2014. november 29. » Tovább

3.4 Gyakornoki hely Brüsszelben

 Kommunikációs asszisztensi munkakörbe keres gyakornokot az EUNIC. 
(on-the-move) 
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A European Union National Institutes for Culture (Az Európai Unió 
Nemzeti Kulturális Intézeteinek Egyesülete , EUNIC) kommunikációs 
asszisztens gyakornokot keres brüsszeli (Belgium) irodájába. A leendő 
munkatárs 2014. október 27-én kezdhet. A gyakornoki ösztöndíj hat 
hónapig tart. Jelentkezési... » Tovább

3.5 Kurátort keres a Barbican Centre

 

A brit Barbican Centre a 20. és 21. századi művészetet kiválóan ismerő kurátort keres. 
(on-the-move) 

Kurátort keres a brit Barbican Centre művészeti központ. A központ a 
20. és 21. századi művészetet kiválóan ismerő, kiállításrendezői 
tapasztalattal rendelkező kurátorok jelentkezését várja. A 
meghallgatásokat 2014 novemberében tartják. Jelentkezési határidő: 
2014. november 7. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Autopistes cirkuszművészeti műhelyek

 

2015-ben Stockholmban és Montreálban műhelyfoglalkozásokat szerveznek az európai és észak-amerikai vándorcirkuszokról. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Műhelyfoglalkozásokat szerveznek az Autopistes projekt keretében 
2015 februárjában Stockholmban (Svédország) és 2015 júliusában 
Montreálban (Kanada) az európai és észak-amerikai vándorcirkuszok 
fejlődési lehetőségeiről. A foglalkozásokra rendezvényszervezőket 
várnak. A részvétel feltétele a 2014-es... » Tovább

4.2 Story Editing forgatókönyves kurzus 

 

2015 márciusában forgatókönyves képzés indul Belgiumban filmes szakembereknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Story Editing (Történetszerkesztés) címmel képzést szerveznek 2015 
márciusában és novemberében a 2015-ös Torinói Filmlabor keretében. 
A képzésre hat filmes szakembert várnak a világ minden részéről. A 
belgiumi, franciaországi és olaszországi kurzus során a résztvevők 
forgatókönyveket elemeznek,... » Tovább

4.3 A Tempus ingyenes hallgatói tréningjei

 

A Tempus Közalapítvány ingyenes hallgatói tréningeket szervez a Campus Hungary program keretében. 
(Tempus) 

Ingyenes hallgatói tréningeket szervez a Tempus Közalapítvány a 
Campus Hungary program keretében. A tréningek célja, hogy 
felkészítse a résztvevőket a külföldi tartózkodásra és az ösztöndíjas 
létre. Elsősorban olyan BA, MA és PhD hallgatók jelentkezését várják, 
akik a jövőben külföldi tanulmányútra... » Tovább
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4.4 Kortárs magyar formatervezés

 

Kortárs magyar formatervezés címmel konferenciát rendeznek 2014 októberében az Iparművészeti Múzeumban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 27-én konferenciát szervez a Budapesti Kommunikációs 
és Üzleti Főiskola, az Iparművészeti Múzeum, a Szellemi Tulajdon 
Nemzeti Hivatala, a Magyar Formatervezési Tanács és a Deisgntrend 
Kiadó Kortárs magyar formatervezés címmel. A találkozó a magyar 
formatervezés jelenlegi helyzetével... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Eurodyssey gyakornoki program

 

18 és 30 év közötti fiatalok jelentkezhetnek az Eurodyssey gyakornoki programba, hogy szakmai tapasztalatot szerezzenek. 
(on-the-move) 

Az Assembly of European Regions (Európai Régiók Gyűlése, AER) 
Eurodyssey (Eurodüsszeia) csereprogramja 18 és 30 év közötti 
fiataloknak biztosít gyakornoki helyeket. A program keretében egy 
multimédiával, audiovizuális kultúrával, művészetekkel és kultúrával 
foglalkozó szervezet legalább három, de... » Tovább

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