
**************************************************************************
472. szám               KULTÚRPONT HÍRLEVÉL                 2013-01-24
**************************************************************************
                     Nemzetközi kulturális hírek 
        A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele
                      hirlevel@kulturpont.hu 
**************************************************************************

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTML-vált
ozat elolvasásához:
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=569

TARTALOM:

1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
1.1 Arculattervező pályázat
1.2 Népi Játékok Fesztiválja az Óvodában/Iskolában - pályázat
1.3 Schwajda György drámapályázat
1.4 Ha megszólalnak a Hallgatók - irodalmi pályázat
1.5 Pályázat képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások kiállítására
1.6 Modell Ifjúsági Parlament - pályázat
1.7 Zenei pályázat
1.8 A Sufni fotó- és rajzpályázata
1.9 3. Ágens Digitális Fotópályázat
1.10 Tagfelvételt hirdet az IKK
1.11 Mert ő is a mi családunk tagja! - fotópályázat
1.12 Farsangi vigasságok képekben - fotópályázat
1.13 Télűző farsangi írások - pályázat
1.14 A rettegés hajnala - novellapályázat
1.15 Álmaim ligete - pályázat
1.16 Pályázat Az én Pannoniám vers- és prózamondó találkozóra
1.17 19. Nemzetközi Gitárfesztivál Mottolában
1.18 Pályázat bútorszakos hallgatóknak
1.19 Közösségek más szemmel - hon- és népismereti pályázat
1.20 Pályázat két Erasmus Mundus alprojektben való részvételre
1.21 A Labor Galéria pályázata
1.22 Arany Sas Díj Novellapályázat
1.23 Coal Művészeti és Környezeti Díj - pályázat
1.24 Médiaművészeti pályázat
1.25 ManifestO Fesztivál - pályázat
1.26 Nyári egyetem Svájcban
1.27 Pályázat internetes honlap fejlesztésére
1.28 Muzsikál az Erdő - képzőművészeti pályázat
1.29 Idegsejtek titkai - rajzpályázat általános iskolásoknak
1.30 Hitchcock alkotópályázat



2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
2.1 Próbatánc Amszterdamban
2.2 Igazgatót keres az Edinburgh Nemzetközi Fesztivál
2.3 Önkénteseket keres a Duna Múzeum
2.4 Hat állás az UNESCO-nál
2.5 Gyakornokot keres az EUYO

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
3.1 DJ-tábor Fonyódligeten
3.2 Előadó-művészeti tábor - klasszikus és népzene
3.3 Felhívás fókuszcsoportos beszélgetések lebonyolítására
3.4 Kapcsolatépítő szeminárium Finnországban
3.5 Pályázat intenzív szakmai programon való részvételre
3.6 Pályázatírás, pályázat figyelés módszertan - képzés
3.7 Tehetséggondozó rendszerek - képzés
3.8 Vezetői, minőségirányítási és minőségbiztosítási képzés
3.9 Creators Conference Brüsszelben

4. PARTNERKERESÉSEK
4.1 Partnerkeresések Grundtvig Tanulási kapcsolat pályázatokhoz
4.2 Ifjúsági cserék, kezdeményezések és demokráciaprojektek
4.3 Társszervezőt keresnek egy lengyel projekthez
4.4 Csehországi projekthez fiatal résztvevőket keresnek

5. ÖSZTÖNDÍJAK
5.1 Ösztöndíjpályázat oktatói mobilitás személyi támogatására
5.2 Rövid tanulmányút - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak
5.3 Csoportos tanulmányút - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak
5.4 Szakmai gyakorlat - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak
5.5 Féléves részképzés - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak
5.6 Intenzív kurzus kurátoroknak
5.7 Improvizációs alkotóműhely Budapesten
5.8 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokban
5.9 Alkotóházi ösztöndíj Bostonba
5.10 Alkotóházi ösztöndíj művészeknek és íróknak

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
6.1 Tarr Bélát díjazták Brémában

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
7.1 10,5 millió az online filmek gyártására
7.2 Online felmérések a társadalmi befogadásról

=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
=



1.1 Arculattervező pályázat 

A Független Előadó-művészeti Szövetség pályázatot hirdet logójának elkészítésére, arculatának és honl
apjának grafikai újratervezésére. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31193
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Népi Játékok Fesztiválja az Óvodában/Iskolában - pályázat 

A Magor Magyarjai Hagyományőrző Kulturális Közhasznú Egyesület pályázatot hirdet Népi Játékok F
esztiválja az Óvodában/Iskolában címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31194
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Schwajda György drámapályázat 

A Csiky Gergely Színház 2013-ban is meghirdeti a Schwajda György drámapályázatot. Az idei pályáza
t meghívásos. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31197
--------------------------------------------------------------------------
1.4 Ha megszólalnak a Hallgatók - irodalmi pályázat 

Ha megszólalnak a Hallgatók - irodalmi pályázat határon innen és határon túl  - nem csak bölcsészekne
k címmel hirdetnek irodalmi pályázatot főiskolásoknak és egyetemistáknak. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31198
--------------------------------------------------------------------------
1.5 Pályázat képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások kiállítására 

A Kondor Béla Közösségi Ház és a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Int
ézet pályázatot hirdet képző-, ipar- és fotóművészeti alkotások kiállítására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31204
--------------------------------------------------------------------------
1.6 Modell Ifjúsági Parlament - pályázat 

Pályázatot hirdet a GYIÖT a Modell Ifjúsági Parlament logójának megtervezésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31205
--------------------------------------------------------------------------
1.7 Zenei pályázat 



Pályázatot hirdetnek zenészeknek és zenekaroknak a 2013-as negyedik Palya-udvar alkalmából. (Pályá
zatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31206
--------------------------------------------------------------------------
1.8 A Sufni fotó- és rajzpályázata 

A Sufni Galéria fotó- és rajzpályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31207
--------------------------------------------------------------------------
1.9 3. Ágens Digitális Fotópályázat 

Az Ágens Reklám és Kereskedelmi Kft. harmadik alkalommal hirdeti meg az Ágens Digitális Fotópály
ázatot. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31212
--------------------------------------------------------------------------
1.10 Tagfelvételt hirdet az IKK 

Új tagokat keres az Ifjúsági Konzultációs Kör csapata. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31215
--------------------------------------------------------------------------
1.11 Mert ő is a mi családunk tagja! - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet Mert ő is a mi családunk tagja! Címmel az Állat és Ember Állatvédő Egyesület. (
SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31220
--------------------------------------------------------------------------
1.12 Farsangi vigasságok képekben - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet Farsangi vigasságok képekben címmel a Pályázati Interaktív Elektronikus Rends
zer. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31221
--------------------------------------------------------------------------
1.13 Télűző farsangi írások - pályázat 

Télűző farsangi írások címmel hirdet irodalmi pályázatot a Pályázati Interaktív Elektronikus Rendszer. 
(SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31222
--------------------------------------------------------------------------
1.14 A rettegés hajnala - novellapályázat 

Novellapályázatot hirdet az E-book Könyvház és Kiadó és az Amatőr Írók Klubja A rettegés hajnala cí
mmel. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31223
--------------------------------------------------------------------------
1.15 Álmaim ligete - pályázat 

Képzőművészeti pályázatot hirdet gyerekeknek Álmaim ligete címmel a Tett-Hely Ifjúsági Egyesület é
s a Balokány Ligetért Összefogás. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31224
--------------------------------------------------------------------------
1.16 Pályázat Az én Pannoniám vers- és prózamondó találkozóra 

A szekszárdi Garay János Gimnázium pályázatot hirdet a hatodik alkalommal megrendezendő Az én P
annoniám vers- és prózamondó találkozón való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31225
--------------------------------------------------------------------------
1.17 19. Nemzetközi Gitárfesztivál Mottolában 

Pályázatot hirdetnek a 2013 nyarán Olaszországban megrendezendő Nemzetközi Gitárfesztiválon való 
részvételre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31236
--------------------------------------------------------------------------
1.18 Pályázat bútorszakos hallgatóknak 

Az X6 Galéria pályázatot hirdet pályakezdő bútorszakos hallgatóknak egy könyvtároló bútor megterve
zésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31239
--------------------------------------------------------------------------
1.19 Közösségek más szemmel - hon- és népismereti pályázat 

A PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszéke Közösségek más szemmel címmel pályázatot 
hirdet a Bodrogi Tibor Hon- és Népismereti Versenyen való részvételre. (Pályázatmenedzser)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31242
--------------------------------------------------------------------------
1.20 Pályázat két Erasmus Mundus alprojektben való részvételre 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus Mundus program 2. és 3. alprogramjában való részv
ételre. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31243
--------------------------------------------------------------------------
1.21 A Labor Galéria pályázata 

A Labor Galéria pályázatot hirdet az MKE hallgatóinak és az FKSE tagjainak projekttervek kidolgozás
ára. (pályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31244
--------------------------------------------------------------------------
1.22 Arany Sas Díj Novellapályázat 

A Magyar Irodalmi Lap meghirdeti az Arany Sas Díj Novellapályázatot. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31246
--------------------------------------------------------------------------
1.23 Coal Művészeti és Környezeti Díj - pályázat 

A Coal szervezet pályázatot hirdet a 2013-as Coal Művészeti és Környezeti Díj odaítélésére. (on-the-m
ove)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31247
--------------------------------------------------------------------------
1.24 Médiaművészeti pályázat 

Médiaművészeti pályázatot hirdet Az élet a média szerint címmel a japán Yamaguchi Művészeti és Mé
dia Központ. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31248
--------------------------------------------------------------------------
1.25 ManifestO Fesztivál - pályázat 

A 2013 szeptemberében megrendezendő ManifestO Fesztiválra várják fotósok jelentkezését. (on-the-m
ove)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31251
--------------------------------------------------------------------------



1.26 Nyári egyetem Svájcban 

Nyári egyetemet szervez a svájci Paul Klee Központ 2013 nyarán. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31252
--------------------------------------------------------------------------
1.27 Pályázat internetes honlap fejlesztésére 

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet vállalkozások internetes oldalának fejle
sztésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31256
--------------------------------------------------------------------------
1.28 Muzsikál az Erdő - képzőművészeti pályázat 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet a Muzsikál az Erdő - Mátrai Művész
eti Napok rendezvénysorozat alkalmából. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31257
--------------------------------------------------------------------------
1.29 Idegsejtek titkai - rajzpályázat általános iskolásoknak 

Rajzpályázatot hirdetnek általános iskolásoknak az Agykutatás Hete alkalmából Idegsejtek titkai címm
el. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31258
--------------------------------------------------------------------------
1.30 Hitchcock alkotópályázat 

A Prizma folyóirat alkotópályázatot hirdet Hitchcock pályázat #2 címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31259
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Próbatánc Amszterdamban 

A hollandiai Nemzetközi Táncszínház 2013 márciusában próbatáncot tart táncosoknak és táncosnőknek
. (on-the-move)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31227
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Igazgatót keres az Edinburgh Nemzetközi Fesztivál 

Az Edinburgh Nemzetközi Fesztivál szervezői fesztiváligazgatót keresnek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31231
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Önkénteseket keres a Duna Múzeum 

A Duna Múzeum új tagokat vár önkéntes csapatába. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31232
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Hat állás az UNESCO-nál 

Az UNESCO regionális irodáiba keresnek munkatársakat. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31250
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Gyakornokot keres az EUYO 

Az Európai Unió Ifjúsági Zenekara gyakornokot keres hat hónapra. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31255
-------------------------------------------------------------------------- 
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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
=
3.1 DJ-tábor Fonyódligeten 



A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2013 júliusában DJ-tábort szervez 14 és 17 év közötti fiatalokn
ak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31195
--------------------------------------------------------------------------
3.2 Előadó-művészeti tábor - klasszikus és népzene 

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 2013 júliusában klasszikus és népzenei előadó-művészeti tábort 
szervez gyerekeknek. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31196
--------------------------------------------------------------------------
3.3 Felhívás fókuszcsoportos beszélgetések lebonyolítására 

A Strukturált Párbeszéd Nemzeti Munkacsoportja felhívást tett közzé szervezeteknek és csoportoknak f
ókuszcsoportos beszélgetések lebonyolítására a strukturált párbeszéd keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31214
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Kapcsolatépítő szeminárium Finnországban 

2013 márciusában kapcsolatépítő szemináriumot szervez a Fiatalok Lendületben Program finn nemzeti 
irodája. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31218
--------------------------------------------------------------------------
3.5 Pályázat intenzív szakmai programon való részvételre 

Pályázatot hirdetnek a 2013 áprilisában induló Szponzorrációk szervezése című intenzív szakmai progr
amon való részvételre közművelődési intézmények munkatársainak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31237
--------------------------------------------------------------------------
3.6 Pályázatírás, pályázat figyelés módszertan - képzés 

Pályázatot hirdetnek a 2013 áprilisában induló Pályázatírás, pályázat figyelés módszertan című intenzív 
szakmai programon való részvételre közművelődési intézmények munkatársainak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31238
--------------------------------------------------------------------------
3.7 Tehetséggondozó rendszerek - képzés 



Pályázatot hirdetnek a 2013 áprilisában induló Tehetséggondozó rendszerek című intenzív szakmai pro
gramon való részvételre közművelődési intézmények munkatársainak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31240
--------------------------------------------------------------------------
3.8 Vezetői, minőségirányítási és minőségbiztosítási képzés 

Pályázatot hirdetnek a 2013 áprilisában induló Vezetői, minőségirányítási és minőségbiztosítási intenzí
v szakmai programon való részvételre közművelődési intézmények munkatársainak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31241
--------------------------------------------------------------------------
3.9 Creators Conference Brüsszelben 

Konferenciát rendeznek Creators Conference címmel Brüsszelben 2013 februárjában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31254
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
4.1 Partnerkeresések Grundtvig Tanulási kapcsolat pályázatokhoz 

A Tempus Közalapítvány honlapján elérhetőek a Grundtvig Tanulási kapcsolat pályázatok partnerkeres
ései. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31203
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Ifjúsági cserék, kezdeményezések és demokráciaprojektek 

Az Eurodesk honlapján új ifjúsági cserékhez, ifjúsági kezdeményezésekhez és demokráciaprojektekhez 
jelentek meg partnerkeresések. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31219
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Társszervezőt keresnek egy lengyel projekthez 

Társszervezőt keres művészeti projektjéhez egy lengyel alapítvány. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31233
--------------------------------------------------------------------------



4.4 Csehországi projekthez fiatal résztvevőket keresnek 

18 és 25 év közötti fiatalok jelentkezését várják egy csehországi projekthez. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31245
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
5.1 Ösztöndíjpályázat oktatói mobilitás személyi támogatására 

A Balassi Intézet ösztöndíjpályázatot hirdet a Campus Hungary program keretében oktatói mobilitás sz
emélyi támogatására a konvergencia régiókban. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31200
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Rövid tanulmányút - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak 

A Balassi Intézet mobilitási ösztöndíjat hirdet a Campus Hungary program keretében hallgatóknak. (Pá
lyázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31208
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Csoportos tanulmányút - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak 

A Balassi Intézet mobilitási ösztöndíjat hirdet csoportos tanulmányutakon való részvételre a Campus H
ungary program keretében hallgatóknak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31209
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Szakmai gyakorlat - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak 

A Balassi Intézet mobilitási ösztöndíjat hirdet szakmai gyakorlaton való részvételre a Campus Hungary 
program keretében hallgatóknak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31210
--------------------------------------------------------------------------
5.5 Féléves részképzés - mobilitási ösztöndíj hallgatóknak 

A Balassi Intézet mobilitási ösztöndíjat hirdet féléves részképzésen való részvételre a Campus Hungary 



program keretében hallgatóknak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31211
--------------------------------------------------------------------------
5.6 Intenzív kurzus kurátoroknak 

Az Independent Curators International szervezet 2013 májusában intenzív kurzust szervez kurátorokna
k. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31228
--------------------------------------------------------------------------
5.7 Improvizációs alkotóműhely Budapesten 

2013 tavaszán improvizációs alkotóműhelyt szervez Budapesten a Műhely Alapítvány. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31229
--------------------------------------------------------------------------
5.8 Alkotóházi ösztöndíj az Egyesült Államokban 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek az I-Park Alapítvány az Egyesült Államokba. (on-the-move
)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31230
--------------------------------------------------------------------------
5.9 Alkotóházi ösztöndíj Bostonba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek az egyesült államokbeli Emmanuel Főiskola. (on-the-move
)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31249
--------------------------------------------------------------------------
5.10 Alkotóházi ösztöndíj művészeknek és íróknak 

Az egyesült államokbeli Vermont Studio Center alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek és íróknak. 
(on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31253
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN



=========================================================================
=
6.1 Tarr Bélát díjazták Brémában 

Tarr Béla filmrendező kapta a Brémai Filmdíjat. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31192
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
7.1 10,5 millió az online filmek gyártására 

A Magyar Média Mecenatúra Neumann János-pályázatának negyedik fordulójában hét tartalomszolgált
ató kapott összesen 10,5 millió forintos támogatást online filmek gyártására. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31199
--------------------------------------------------------------------------
7.2 Online felmérések a társadalmi befogadásról 

Mit gondolsz a társadalmi befogadásról? és Fiatalok társadalmi befogadása címmel várják fiatalok és if
júsági szakemberek véleményét a társadalmi befogadásról. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31213
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
ével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett informáci
ókat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@k
ulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.
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KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.
telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 
fax: (06 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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma.


