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========================================================================== 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

========================================================================== 

1.1 Az uniós és a kínai kulturális és kreatív ipar   

 

Munkaanyagot tett közzé az IPR2 projekt Az európai uniós és kínai kulturális és kreatív iparágak feltér

képezése címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26812 



-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

2. NYERTES PROJEKTEK 

==========================================================================  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

Üres rovat 

 

  

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat 

 

--------------------------------------------------------------------------- 

A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető:  

Tempus Közalapítvány  

1093 Budapest, Lónyay utca 31. 

I: http://www.tka.hu 

T: (06 1) 237-1320 

E: info@tpf.hu 

 

========================================================================== 

3. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

========================================================================== 

3.1 Gombold újra! - pályázat  

 

Öltözéktervezési pályázatot hirdetnek alkotóknak és alkotócsoportoknak Gombold újra! címmel. (Kult

úrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26793 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Képzőművészeti pályázat  

 

Székelyföldi képzőművészeknek hirdet pályázatot a Hargita Megyei Kulturális Központ. (Pályázatfigyel

ő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26803 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 A Queen pólótervező pályázata  

 

Pólótervező pályázatot hirdetnek a Queen fennállásának 40. évfordulója alkalmából. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26795 

-------------------------------------------------------------------------- 



3.4 Pályázat a Móricz Zsigmond irodalmi ösztöndíjra  

 

A Petőfi Irodalmi Múzeum fiatal íróknak és irodalmároknak hirdet pályázatot a Móricz Zsigmond irod

almi ösztöndíjra. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26801 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.5 Ez mind kémia? - pályázat középiskolásoknak  

 

Kísérletek tervezésére és megfilmesítésére hirdetnek pályázatot középiskolás diákcsoportoknak. (Pály

ázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26804 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.6 Digiráma-pályázat 2011  

 

A 2011-es Gyöngyösi Digiráma-bemutatón való részvételre hirdet pályázatot a Gyöngyök -

 Mátra Művelődési Központ. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26800 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.7 Deák Dénes-ösztöndíj  

 

Pályázatot hirdet a Deák Dénes Alapítvány művészettörténész és várostörténész hallgatóknak, illetve 

a doktori iskolák hallgatóinak a Deák Dénes-ösztöndíjra. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26808 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.8 Junior internetpályázat  

 

Junior internetpályázatot hirdet a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26809 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.9 A Rhizome pályázata művészeknek  

 

A New York-

i Rhizome pályázatot hirdet Rhizome Commissions címmel újmédiával foglalkozó művészek támogatá

sára. (pályázatok.org) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26811 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.10  Ausztrália, Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetek - pályázat  

 

A Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus fotópályázatot hirdet Utazás a világ körü

l 2011 - Ausztrália, Új-Zéland és a csendes-óceáni szigetek címmel. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26818 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.11 Fotó-, rajz-, cikkíró- és novellaíró-pályázat  

 

Tatabánya a fiatalok szemével címmel fotó- és rajz-, valamint cikk- és novellaíró-

pályázatot hirdettek fiataloknak. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26823 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.12 Pályázat újságíró hallgatóknak  

 

Az Itt és Most Egyesület pályázatot hirdet újságíró képzésben részt vevő hallgatóknak. (Pályázatfigyel

ő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26819 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.13 Pályázat roma mediátor képzésen való részvételre  

 

Képzési pályázatot hirdettek a helyi roma közösség és az intézmények közötti közvetítés területén dol

gozó, roma származású szakembereknek. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26824 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.14 Pályázat filmes képzésen való részvételre  

 

A Video Volunteers és az Egyesek Ifjúsági Egyesület pályázatot hirdet a videogyártás iránt érdeklődő f

iataloknak egy filmes képzésen való részvételre. (mobilitás) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26825 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.15 KUKArt - Hulladék-művészet  

 



Általános és középiskolai tanulóknak hirdetnek művészeti pályázatot KUKArt - Hulladék-

művészet címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26822 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.16 Henkel csomagolástervezési pályázat  

 

Csomagolástervezési pályázatot írt ki a Henkel. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26826 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.17 Az Európai Roma Zenei Szakkollégium meghallgatása  

 

Az Európai Roma Zenei Szakkollégium pályázatot hirdet zenélni szerető fiataloknak a szakkollégiumba

 való felvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26827 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.18 Traffic Awards 2011 - reklámpályázat  

 

A marketingszakma iránt érdeklődő hallgatóknak hirdet pályázatot a Traffic BTL Kommunikációs Ügyn

ökség. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26828 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.19 A felvidéki magyar kultúra szolgálatában - pályázat  

 

A Csemadok Országos Tanácsa pályázatot hirdet rendezvények szervezésére A felvidéki magyar kultúr

a szolgálatában címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26820 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.20 Irodalmi pályázat  

 

A Tollal.hu portál és a Reader's Digest Magazin irodalmi pályázatot hirdet. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26821 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.21 Vakáció a múltban - pályázat  



 

A Régiségbúvár Egyesület pályázatot hirdet kedvezményes erdei iskola, osztálykirándulás és nyári táb

or szervezésére. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26834 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.22 Pályázat a magyar borkultúra támogatására  

 

Az Agrármarketing Centrum pályázatot hirdet a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűs

ítő, 2011-es magyarországi helyi kisprojektek támogatására. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26835 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.23 Pályázatíró tanfolyam  

 

A pályázati rendszer ismeretével, a pályázatírás és a projektmenedzsment témájával foglalkozó tanfol

yamán való részvételre hirdet pályázatot a call2date klub. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26839 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.24 Muzsika képekben - fotópályázat  

 

Fotópályázatot hirdetnek Muzsika képekben címmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26838 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.25 Netszó pályázat  

 

A köznapi informatikai szókincs részét képező szavakat, szószerkezeteket várnak a Netszó pályázatra. 

(Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26836 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

4. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

========================================================================== 

4.1 Europaicum vendégoktatói professzori állás  

 

Vendégoktatói professzori állást hirdetett Saarbrücken egyeteme. (Magyar Ösztöndíj Bizottság) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26841 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Grafikust keres a Roma Oktatási Alap  

 

A Roma Oktatási Alap innovatív ötletekkel rendelkező grafikust keres. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26837 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

========================================================================== 

5. KONFERENCIÁK, FESZTIVÁLOK 

========================================================================== 

5.1 Művészi aktfotózás - tanfolyam  

 

Az Ágens Fotóművészeti Galéria fotótanfolyam-

sorozatot indít a művészi aktfotózás  megismerésére. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26799 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Az ösvény, amely az erdőn átvezet - drámapedagógiai műhely  

 

Drámapedagógiai műhelyt tartanak óvodásokkal és kisiskolásokkal foglalkozó drámatanároknak, illetv

e dráma iránt érdeklődő pedagógusoknak. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26816 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.3 Cigány-magyar együttélés   

 

A Diverzitás Science Café 2011 márciusában Cigány-

magyar együttélés címmel rendezi meg következő beszélgetőestjét. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26830 

--------------------------------------------------------------------------  

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

 

========================================================================== 

6. PARTNERKERESÉSEK 

========================================================================== 

6.1 Kulturális projektekhez társszervezőket keresnek  



 

Különböző projektjeihez keres társszervezőket Leonardo Evangelista. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26810 

-------------------------------------------------------------------------- 

6.2 Társszervezőt keres egy török egyetem  

 

Kulturális és zenei projektjéhez keres társszervezőt egy török egyetem. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26832 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

7. NEMZETKÖZI ÖSZTÖNDÍJAK 

========================================================================== 

7.1 Doktori ösztöndíj Kanadába  

 

Doktori disszertációt író PhD-hallgatóknak hirdet ösztöndíjat a kanadai Alberta Egyetem. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26831 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

========================================================================== 

8.1 FIPRESCI fődíj A torinói lónak  

 

Tarr Béla A torinói ló című alkotása kapta a FIPRESCI fődíját Berlinben. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26794 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.2 Elhunyt Kopányi György  

 

90 éves korában elhunyt Kopányi György író, forgatókönyvíró, a Magyar Rádió dramaturgja. (KultúrPo

nt) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26796 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.3 Elhunyt Veiland István  

 

73 éves korában elhunyt a Győri Fotóklub Egyesület alelnöke, Veiland István. (Fotósélet) 

 



 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26797 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.4 Bese Zoltán és Kerekes István sikerei külföldön  

 

Több külföldi fotópályázaton is sikeresen szerepelt Bese Zoltán és Kerekes István. (Fotósélet) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26798 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.5 Átadták a Balassi-emlékkardokat  

 

Tizenötödik alkalommal nyújtották át a magyar líra kiemelkedő alakjait és a magyar irodalom fordítói

t jutalmazó Balassi-emlékkardot. A 2011-es díjazottak Tamás Menyhért és Ivan Canev. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26807 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.6 Lábán-díj a Bloom!-nak  

 

Fehér Ferenc és a Bloom! City című produkció kapta a Lábán-díját. (Fidelio.hu) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26815 

-------------------------------------------------------------------------- 

8.7 Elismerés Szabó Márton balettművésznek  

 

Szabó Márton, a Pécsi Balett táncművésze kapta A Legígéretesebb Pályakezdő Táncművész díjat. (Kul

túrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=26817 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

9. EURÓPAI DOKUMENTUMOK 

========================================================================== 

Üres rovat 

 

 

 

(C) 2010 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.  

Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelöl

ésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett infor

mációkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk. 

Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@



kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás. 

 

-------------------------------------------------------------------------- 

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary 

1072 Budapest, Rákóczi út 20. 

tel.:+36-1-266-2837 

fax: +36-1-266-5972 

info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu 

___________________________________________________________________ 

A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátor

a, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium. 

 

  


