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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Tagfelvétel az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába!

 

A 2015/2016-os évadra is várja 14 és 24 év közötti (1990. január 01. és 2000. december 31. között született) fiatal zenészek jelentkezését 
az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (European Union Youth Orchestra - EUYO). 
(Kreatív Európa Iroda) 

A zenekar zenei igazgatója Vladimir Ashkenazy. Az EUYO minden 
évben számos európai országot bejár turnéja során, a legismertebb 
zeneszerzők műveit előadva, népes közönség előtt. A tagfelvétel 
magyarországi ügyeit a Kreatív Európa Iroda intézi - 2015. január 15-ig
várjuk a kitöltött és aláírt... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Testvérvárosi találkozók - pályázat
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