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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Díj a kultúrák közötti párbeszédért

 

Nonprofit szervezeteknek, forprofit szervezeteknek és egyéneknek hirdetnek pályázatot a 2015-ös Intercultural Achievement Award 

odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdetnek a 2015-ös Intercultural Achievement 
Award (Nemzetközi Teljesítmény Díj) odaítélésére nonprofit 
szervezeteknek, forprofit szervezeteknek és egyéneknek. A 
díjra olyan szervezetek és egyének pályázhatnak, akik a 
kultúrák közötti párbeszéd terén innovatív és sikeres 
projekteket... » Tovább

1.2 Kitchen Budapest Talent pályázat

 

Pályázatot hirdetnek a Kitchen Budapest Talent programban való részvételre olyan csapatoknak, amelyek szolgáltatás és design 

ötleteik fejlesztésére igényelnének támogatást. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Kitchen Budapest pályázatot hirdet a Kitchen Budapest 
Talent programban való részvételre fejlesztő csapatoknak. A 
pályázaton olyan szolgáltatás és design ötletekkel lehet részt 
venni, amelyek üzleti potenciállal és kísérleti szemlélettel 
rendelkeznek. A program során a csapatok szakmai... » 
Tovább

1.3 Arany János Versmondó Verseny és Rajzpályázat
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A mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház általános és középiskolás diákoknak meghirdeti az Arany János Versmondó Versenyt, 

valamint az Arany János Rajzpályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Általános és középiskolás diákoknak hirdeti meg a 
mezőmegyeri Arany János Művelődési Ház az Arany János 
Versmondó Versenyt, valamint az Arany János Rajzpályázatot. 
A versmondó versenyre felső tagozatos általános iskolás, 
valamint középiskolás diákok nevezését várják. A versenyt 
2015. május 19-én... » Tovább

1.4 III. Titánium - színházi pályázat

 

A Független Alkotók Országos Egyesülete színházi tehetségkutató pályázatot hirdet III. Titánium Nemes-a-cél Tehetségkutató Színházi

Platform címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Színházi tehetségkutató pályázatot hirdet a Független Alkotók 
Országos Egyesülete III. Titánium Nemes-a-cél Tehetségkutató
Színházi Platform címmel. A pályázaton 35 évnél fiatalabb 
rendezők és alkotók vehetnek részt, amennyiben a színház 
vagy más társművészet területén végzik vagy végezték... » 
Tovább

1.5 Családom élő emlékezete - krónikaíró pályázat

 

Pályázatot hirdetnek Jász-Nagykun-Szolnok megyéhez kötődő felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás diákoknak 

Családom élő emlékezete – legyél az őseid krónikása címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Családom élő emlékezete – legyél az őseid krónikása címmel 
pályázatot hirdet az Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, a 
Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltára és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mediaworks 
Regionális Kiadó Kft. családi krónikák készítésére. A 
pályázatra... » Tovább

1.6 100 éves a kisvasút - fotópályázat

 

Az Egererdő Zrt. fotópályázatot hirdet 100 éves a kisvasút címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet az Egererdő Zrt. 100 éves a kisvasút 
címmel. A pályázaton életkortól és lakóhelytől függetlenül 
bárki részt vehet. Pályázni főképp a felsőtárkányi kisvasútról 
és kisvasúti programokról készített fotókkal, a működő 
pályaszakasz környezetében található nevezetességeket,... » 
Tovább

1.7 Szimba rajzpályázat
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A Generali a Biztonságért Alapítvány Szimba rajzpályázat címmel pályázatot hirdet gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Generali a Biztonságért Alapítvány 
Szimba rajzpályázat címmel óvodásoknak, valamint 6 és 10, 
illetve 11 és 14 év közötti tanulóknak. A pályázatra a 
következő témában készült rajzokat várják: Mozgás és 
egészség – Irány a természet! A pályaművek elbírálásakor... » 
Tovább

1.8 3. Perlensis Digitális Fotópályázat

 

A Perlensis Kft. harmadik alkalommal hirdeti meg a Perlensis Digitális Fotópályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Harmadik alkalommal hirdeti meg a Perlensis Digitális 
Fotópályázatot a Perlensis Kft. amatőr és profi alkotóknak. A 
pályázatra a következő kategóriákban lehet alkotásokat 
küldeni: általános színes; általános monokróm; kísérleti. 
Minden alkotó legfeljebb négy alkotással nevezhet 
kategóriánként. A... » Tovább

1.9 Pályázat a STEP utazási támogatásra

 

Az Európai Kulturális Alapítvány pályázatot hirdet pályakezdő művészeknek és kulturális szakembereknek a STEP utazási támogatás

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Kulturális Alapítvány a STEP 
utazási támogatás odaítélésére pályájuk kezdetén járó 
művészeknek és kulturális szakembereknek. A támogatás arra 
nyújt lehetőséget, hogy a művészek és szakemberek az Európai
Unió és az Unióval közvetlenül határos szomszédos országok 
között... » Tovább

1.10 Europe Refresh - pályázat

 

Kreatív vagy innovatív, közösségi finanszírozással megvalósuló projektekkel lehet pályázni a 2015-ös brüsszeli és párizsi Europe 

Refresh-re. 
(on-the-move) 

A brüsszeli (Belgium) les Halles, a KissKissBankBank és a 
párizsi (Franciaország) Carreau du Temple pályázatot hirdet a 
2015-ben harmadik alkalommal megrendezendő Europe 
Refresh (Európa frissítés) című közösségi finanszírozási 
rendezvényen való részvételre. A Europe Refresh konferenciát 
2015.... » Tovább

1.11 Tallinn epicentruma - pályázat
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Pályázatot hirdetnek közterek fejlesztését szolgáló ötletek és módszerek megosztására Tallinn epicentruma címmel. 
(on-the-move) 

Az Estonian Centre of Architecture (Észt Építészeti Központ) 
és Tallinn városa pályázatot hirdet Epicentre of Tallinn - TAB 
Tallinn Vision Competition (Tallinn epicentruma – TAB 
Tallinni Jövőkép Verseny) címmel. A pályázatra építészek, 
tájépítészek, városépítészek és hallgatók jelentkezését... » 
Tovább

1.12 SHAPE - pályázat

 

Pályázatot hirdetnek zenészeknek és audiovizuális művészeknek a 2016-os és 2017-es SHAPE-en való részvételre. 
(on-the-move) 

A 2016-os és 2017-es SHAPE európai innovatív zenei és 
audiovizuális művészeti platformon való részvételre hirdetnek 
pályázatot zenészeknek és audiovizuális művészeknek. A 
pályázat keretében minden évre 48 kreatív művészt és zenészt 
választ ki a SHAPE-ben részt vevő 16 szervezet, hogy élő... » 
Tovább

1.13 Urban Heat - pályázat művészeknek

 

A kortárs előadó-művészet társadalmi szerepvállalása iránt érdeklődő művészek jelentkezését várja a Festivals in Transition. 
(on-the-move) 

A Festivals in Transition (Fesztiválok Átváltozóban) hálózat 
pályázatot hirdet az Urban Heat (Városi forróság) projektben 
való részvételre művészeknek. A projekt keretében a résztvevő 
művészek sürgető politikai és társadalmi problémákkal 
kapcsolatos munkát végezhetnek. A támogatott művészeknek...
» Tovább

1.14 Az MMA pályázata szakmai programokra

 

A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet szervezeteknek és magánszemélyeknek 2015-ös művészeti szakmai programjuk 

megvalósításának támogatására. 
(Magyar Művészeti Akadémia) 

Pályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia szervezetek 
és magánszemélyek 2015-ös művészeti szakmai programjának 
támogatására. A pályázaton jogi személyiséggel rendelkező 
szervezetek és magánszemélyek vehetnek részt. Pályázni a 
következő témákban lehet: - művészetelmélet: olyan 
konferenciák,... » Tovább

1.15 Pályázat képzőművészeknek
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A Partizán Műterem és Galéria pályázatot hirdet képzőművészeknek műterem és kiállítótér használatára. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet műterem és kiállítótér használatára 
képzőművészeknek a Partizán Műterem és Galéria. A 
kiválasztott művészek a PP Center kiadó helyiségeit 
használhatják műteremként vagy kiállítótérként. A 
pályázatokat folyamatosan várják. » Tovább

1.16 Használd a teret! - pályázat

 

A PP Center Üzleti Központ pályázatot hirdet Használd a teret! címmel helyiségek használatára kulturális projektek előkészítésére és 

megvalósítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet helyiségek kulturális célú használatára a PP 
Center Üzleti Központ. A pályázat keretében a PP Center 
Üzleti Központ kiadó helyiségeit vehetik használatba a nyertes 
pályázók kulturális projektek előkészítésére és 
megvalósítására. A kétfordulós pályázat első körében egy 
legalább 40... » Tovább

1.17 Pályázat közösségi projektekre

 

A PP Center Üzleti Központ pályázatot hirdet közösségi projektek megvalósítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet közösségi projektek megvalósítására a PP 
Center Üzleti Központ. A pályázat keretében a Központ kiadó 
helyiségeit vehetik használatba a nyertes pályázók közösségi 
projektek megvalósítására. A kétfordulós pályázaton olyan 
projektekkel lehet részt venni, amelyek a PP Center Üzleti... » 
Tovább

1.18 Pályázat műemlékek felújítására

 

A budapesti önkormányzat pályázatot hirdet a főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a főváros városképét meghatározó építészeti 
értékek rekonstrukciójának támogatására Budapest Főváros 
Közgyűlése Műemléki keret 2015 címmel. A támogatásra az 
örökségvédelem alatt álló épületek tulajdonosai és használói 
pályázhatnak, mint építtetők. A támogatásra szánt 
keretösszeg... » Tovább

1.19 Építészeti Értékvédelmi Támogatás - pályázat
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A budapesti önkormányzat pályázatot hirdet épületek és épületegyüttesek felújításának, helyreállításának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Budapest Főváros Közgyűlése a 7/2013. 
(V.10.) számú, Budapest főváros építészeti örökségének 
fővárosi helyi védelméről szóló rendeletének hatálya alá 
tartozó építmények, azok környezete és épületegyüttesek 
felújításának és helyreállításának támogatására Építészeti 
Értékvédelmi... » Tovább

1.20 Alföldi tájak, emberek - fotópályázat

 

A törökszentmiklósi önkormányzat és az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ fotópályázatot hirdet Alföldi tájak, 

emberek címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Törökszentmiklós Város Önkormányzata
és az Ipolyi Arnold Könyvtár, Múzeum és Kulturális Központ 
Alföldi tájak, emberek címmel. A pályázatra digitális fotókat 
várnak a következő témákban: az alföldi ember és környezete, 
az Alföld különböző évszakokban, élet az alföldi folyók... » 
Tovább

1.21 Mi van a fecskékkel? - alkotói pályázat

 

Alkotói pályázatot hirdet Mi van a fecskékkel? címmel a DRÓT szerkesztősége. 
(pályázatok.org) 

A DRÓT szerkesztősége alkotói pályázatot hirdet gyerekeknek
és felnőtteknek Mi van a fecskékkel? címmel. A pályázatra 
fecskékkel kapcsolatos verseket, novellákat, esszéket, 
tanulmányokat, cikkeket, fotókat, filmeket, rajzokat, 
festményeket és egyéb alkotásokat várnak. A pályázat része, 
hogy a... » Tovább

1.22 Talk! Talk! Korea 2015

 

Fotó-, videó, képregény és képeslap-pályázatot hirdet a Koreai Kulturális és Tájékoztató Szolgálat Talk! Talk! Korea 2015 címmel. 
(pályázatok.org) 

A Korean Culture and Information Service (Koreai Kulturális 
és Tájékoztató Szolgálat, KOCIS) pályázatot hirdet fotók, 
videók, képregények, képeslapok vagy kalligráfiával készült 
művek készítésére Talk! Talk! Korea 2015 címmel. A pályázat 
során arra keresik a választ, hogy milyennek látják Koreát a... 
» Tovább

1.23 SZAFT - pályázat
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Pályázatot hirdetnek a 2015-ös Szabad Animációs Filmkészítők Találkozóján való részvételre független filmeseknek. 
(Pályázatfigyelő) 

2015. június 25. és 27. között negyedik alkalommal rendezik 
meg Kecskeméten a Szabad Animációs Filmkészítők 
Találkozóját (SZAFT). A fesztiválra tartalmi és időbeli korlát 
nélkül várják az alkotásokat. Csak független, professzionális 
háttér nélkül dolgozó filmkészítők pályázhatnak. A beküldött...
» Tovább

1.24 BKF arculattervezési pályázat

 

A BKF pályázatot hirdet tervezőgrafikusoknak és reklámügynökségeknek új arculatának megtervezésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti 
Főiskola (BKF) új arculatának megtervezésére. A pályázaton 
tervezőgrafikusok és reklámügynökségek vehetnek részt, 
amennyiben az elmúlt öt évből legalább három logó és 
arculattervezésre vonatkozó, megvalósult referenciával 
rendelkeznek. A... » Tovább

1.25 Béke és biztonság - fotópályázat

 

Az Európai Parlament fejlesztéspolitikai témájú fotópályázat-sorozatának következő témája a Béke és biztonság. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázat-sorozatot indított az Európai Parlament (EP), 
amelynek keretében minden hónapban egy, a 
fejlesztéspolitikához kapcsolódó témában várják az 
alkotásokat. A pályázat májusi témája a Béke és biztonság. A 
legjobbnak választott fotók készítőit meghívják az EP 2015. 
novemberi ülésére, ahol... » Tovább

1.26 VI. Mosolytenger Gyermekfesztivál

 

A CI-FI Civil Központ pályázatot hirdet civil szervezeteknek és önkénteseknek a VI. Mosolytenger Gyermekfesztiválon való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a CI-FI Civil Központ a VI. Mosolytenger 
Gyermekfesztiválon való részvételre civil szervezeteknek és 
önkénteseknek. A fesztiválon résztvevő szervezetek saját 
helyszínt alkotva fogadhatják színes, érdekes 
gyermekprogramjaikkal és játékaikkal a 12 év alatti 
gyermekeket. A felhívás... » Tovább

1.27 Európai Díj a Kulturális és Kreatív Innovációkért
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A N.I.C.E. pályázatot hirdet az Európai Díj a Kulturális és Kreatív Innovációkért odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Network for Innovations in Culture and 
Creativity in Europe (Kulturális és Kreatív Innovációkért 
Hálózat, N.I.C.E.) az Európai Díj a Kulturális és Kreatív 
Innovációkért elismerés odaítélésére. A díjra legfeljebb 
hároméves, megvalósult projektekkel és más innovatív... » 
Tovább

1.28 Környezetvédelem szerintem...

 

A Vincotte International Hungary rajzpályázatot hirdet általános iskolásoknak Környezetvédelem szerintem... címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek a Vincotte International 
Hungary Kft. Környezetvédelem szerintem... címmel. A 
pályázatra alsó tagozatos általános iskolások alkotásait várják. 
Bármilyen kézi technikával készült alkotással lehet pályázni. 
Az eredményeket 2015. június 5-én, a Környezetvédelmi... » 
Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Zeneszerzőt keresnek Svédországba

 

Zeneszerzőt keres Svédországba a GöteborgsOperan és a Share Music. 
(on-the-move) 

A GöteborgsOperan és a Share Music zeneszerzőt keres a 
következő két évre Svédországba. Elvárások: erős művészi 
véna, más emberekkel való művészi együttműködés élvezete, a
hang felfedezésére épülő munka iránti érdeklődés, humorérzék,
kreatív hozzáállás. Pályázati határidő: 2015. június 15. » 
Tovább

2.2 Trombita próbajáték Szegeden

 A Szegedi Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet I. trombita álláshely betöltésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Próbajátékot hirdet I. trombita álláshely betöltésére a Szegedi 
Szimfonikus Zenekar. A kinevezés határozott időre, a 2015. 
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szeptember 1. és 2016. július 31. közötti időszakra szól. A 
próbajátékot 2015. június 11-én rendezik meg a zenekar 
székházában. Zongorakísérőt a zenekar nem... » Tovább

2.3 Tagfelvétel a Ferrumnál

 

A szombathelyi Ferrum Színházi Társulás tagfelvételt hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Tagfelvételt hirdet a szombathelyi Ferrum Színházi Társulás. 
Az igényes színházi alkotó tevékenységet folytató társulat 15 
éven felüli, játékos kedvű fiatalok és felnőttek jelentkezését 
várja. Jelentkezési határidő: 2015. május 28. » Tovább

2.4 Gyakornoki program az EP-ben

 

Gyakornoki programot hirdet az EP-ben Hőlvényi György és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége. 
(Pályázatfigyelő) 

Hőlvényi György, az Európai Néppárt képviselőcsoport tagja, 
valamint a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége 
gyakornoki programot hirdet az Európai Parlamentben (EP). A 
programra 22 és 30 év közötti, magyar és határon túli magyar 
szakemberek és hallgatók jelentkezhetnek. A jelentkezés... » 
Tovább

2.5 Projektkoordinátor asszisztenst keresnek Párizsba

 

Az UNESCO angolul vagy franciául beszélő projektkoordinátor asszisztenst keres Párizsba. 
(on-the-move) 

Projektkoordinátor asszisztenst keres Párizsba (Franciaország) 
az UNESCO. Elvárások: társadalom-, bölcsészettudományi, 
nemzetközi kapcsolatok, jogi, gazdasági vagy kulturális 
szervezési egyetemi diploma, legalább kétéves kulturális 
programszervezési munkatapasztalat, kiváló angol vagy 
francia... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Nemzetközi fizikai színházi nyári egyetem

 

2015 nyarán nemzetközi fizikai színházi nyári egyetemet szervez Ausztriában az IUGTE. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. július 6. és 11. között nemzetközi fizikai színházi nyári 
egyetemet szervez Ausztriában az International University 
"Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" 
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Nemzetközi Egyetem, IUGTE). A nyári egyetemi programra 
táncosokat, koreográfusokat, színészeket és kortárs... » Tovább

3.2 Tánckongresszus Németországban

 

2016 nyarán Dance Congress címmel táncfesztivált rendeznek Hannoverben. 
(on-the-move) 

Dance Congress (Tánckongresszus) címmel táncfesztivált 
rendeznek 2016. június 16. és 19. között Hannoverben. A 
németországi fesztiválra már várják művészek, elméleti 
szakemberek és hallgatók jelentkezését. A Tánckongresszus 
témája a kortárs lesz. Jelentkezni német vagy angol nyelven 
lehet a... » Tovább

3.3 Előadó-művészetek a jövőért

 

2015 júliusában Csehországban Előadó-művészetek a jövőért címmel képzést szerveznek művészeknek. 
(on-the-move) 

Performing Arts for the Future (Előadó-művészetek a jövőért) 
címmel képzést szerveznek Prágában (Csehország) 2015. 
július 13. és 18. között a Zero Point Fesztivál keretében. A 
képzés öt műhelyfoglalkozására Európa minden szegletéből 
várják a fiatal művészeket és diákokat. A képzésre 
motivációs... » Tovább

3.4 Egészség Filmfesztivál - pályázat

 

2016 márciusában rendezik meg Belgiumban az Egészség Filmfesztivált, amelyre már várják filmesek jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 2016. március 14. és 19. között megrendezendő International
Health Film Festival – ImagéSanté (Nemzetközi Egészség 
Filmfesztivál – Egészség Kép) versenyprogramjában való 
részvételre hirdetnek pályázatot a fesztivál szervezői. A 
belgiumi Liège-ben nagyjából száz film és... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Keramikus és üvegművész ösztöndíj Japánba

 Japánba hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat keramikusoknak és üvegművészeknek 2015 őszére és telére. 
(on-the-move) 

A japán Seto City Cultural Promotion Foundation (Seto Városi
Kulturális Támogató Alapítvány) alkotóházi ösztöndíjat hirdet 
keramikusoknak és üvegművészeknek. Az ösztöndíj a 2015. 
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augusztus 1. és szeptember 30., valamint a 2015. november 1. 
és december 25. közötti időszakra szól. Keramikusok 40-55... 
» Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj a CERN-be

 

A CERN és az Ars Electronica alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a CERN és az Ars 
Electronica. A svájci ösztöndíj két hónapra szól. Az ösztöndíjra
digitális művészek jelentkezését várják. Az ösztöndíj összege 
15 ezer euró. Pályázati határidő: 2015. június 23. » Tovább

4.3 Mildred Friedman Design Ösztöndíj

 

Az egyesült államokbeli Walker Art Center pályázatot hirdet a vizuális design területén dolgozó művészeknek a Mildred Friedman 

Design Ösztöndíj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az egyesült államokbeli Walker Art 
Center (Walker Művészeti Központ) Mildred Friedman Design
Ösztöndíj címmel. Az ösztöndíjra vizuális designnal és 
tervezőgrafikával foglalkozó, friss diplomás művészek, 
szakemberek jelentkezését várják. Az ösztöndíjas időszak 
2015.... » Tovább

4.4 Kala Ösztöndíj 2015/2016

 

Az egyesült államokbeli Kala Művészeti Intézet pályázatot hirdet a Kala Ösztöndíj odaítélésére vizuális művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az egyesült államokbeli Kala Art 
Institute (Kala Művészeti Intézet) a 2015/2016-os évre Kala 
Ösztöndíj címmel. Az ösztöndíjra vizuális művészek, főként 
grafikusok, digitális művészek, installációval, fotográfiával és 
könyvművészettel foglalkozó művészek jelentkezését... » 
Tovább

4.5 Alkotóházi ösztöndíj Norvégiába

 A norvégiai Flaggfabrikken Kortárs Művészeti Központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 őszére művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a norvégiai 
Flaggfabrikken Center for Contemporary Art (Kortárs 
Művészeti Központ). Az ösztöndíj a 2015. szeptember 19. és 
október 19. közötti időszakra szól Bergenbe (Norvégia). A 
jelentkezők a Curatron szoftver segítségével választják ki 
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azokat, akikkel... » Tovább
4.6 Alkotóházi ösztöndíj Berlinbe

 

A Berlini Állami Múzeum alkotóházi ösztöndíjat hirdet kutatóknak a gyűjteményével kapcsolatos kutatások végzésére. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet kutatóknak a németországi 
Staatliche Museen zu Berlin (Berlini Állami Múzeum) a 2016-
os évre. Az ösztöndíjprogram olyan kutatási projekteket 
támogat, amelyek a múzeum gazdag gyűjteményével állnak 
kapcsolatban. Legalább egy, de legfeljebb három hónapos 
ösztöndíjakra... » Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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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://kultura.kreativeuropa.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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