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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=========================================================================
=
1.1 Mondja el véleményét a Kreatív Európa Program tervezett pénzügyi eszközéről! 

A www.eu-for-creativity.eu oldalon ezt március közepéig megteheti. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31481
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Eurimages Koprodukciós Fejlesztési Díj 

Az Európa Tanács filmalapja, az Eurimages igazgatótanácsa új díjat alapított Eurimages Koprodukciós 
Fejlesztési Díj címmel, amellyel dokumentumfilmeket kívánnak támogatni. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31439
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Kerámiapályázat 

A Budapest Kerámia Kft. pályázatot hirdet fiatal művészpalántáknak és elismert keramikusoknak. (Pál
yázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31386
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Kozma Lajos kézműves iparművészeti ösztöndíj 



A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Kozma Lajos kézműves ipar
művészeti ösztöndíj odaítélésére. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31412
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Batsányi és kora - kultúrtörténeti pályázat 

A VOKE Batsányi János Művelődési és Oktatási Központ pályázatot hirdet középiskolásoknak a Batsá
nyi és kora kultúrtörténeti vetélkedőn való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31387
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Gombold újra! - pályázat 

A Design Terminál harmadik alkalommal hirdeti meg a Gombold újra! kortárs öltözéktervezési pályáza
tot. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31388
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Pszinapszis pályázat civil szervezeteknek 

A Pszinapszis Kulturális Stábja pályázatot hirdet civil szervezeteknek a 2013 áprilisában megrendezen
dő Pszinapszison való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31390
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Felelősen a cigány-magyar együttélésről - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége Fehéren::Feketén - Felelősen a cigány-
magyar együttélésről címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31391
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Migránsok Európában - multimédia pályázat 

Multimédia pályázatot hirdet Migránsok Európában címmel az Európai Bizottság Belügyi Főigazgatósá
ga. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31392
--------------------------------------------------------------------------
2.8 A Magyar Dal Fővárosa - pályázat 

Pályázatot hirdet a Magyar Dal Napja Nonprofit Kft. vidéki városoknak a Magyar Dal Fővárosa 2013 c



ím odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31393
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Roma hagyományok, kultúra - rajzpályázat 

Rajzpályázatot hirdet a Roma Polgárjogi Szövetség óvodásoknak és általános iskolásoknak Roma hagy
ományok, kultúra címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31395
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Operaszerző pályázat  

Az Armel Operafesztivál és a Josef Kajetán Tyl Színház nemzetközi operaszerző pályázatot hirdet. (pál
yázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31398
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Isten csodát tett velem - irodalmi pályázat 

Isten csodát tett velem címmel irodalmi pályázatot hirdet az MPE Orosházi Gyülekezete. (Pályázatmen
edzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31402
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Weöres Sándor szavalóverseny 

Pályázatot hirdet a Magyar Írószövetség középiskolásoknak a Weöres Sándor szavalóversenyen való ré
szvételre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31409
--------------------------------------------------------------------------
2.13 Gárdonyi Emlékév zeneszerző pályázat 

A Gárdonyi Emlékbizottság és az MTVA zeneszerző pályázatot hirdet a Gárdonyi Emlékév alkalmából
. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31410
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Az én apukám! - rajzpályázat 

A Terézvárosi Kulturális Közhasznú Nonprofit Zrt. Az én apukám! címmel rajzpályázatot hirdet gyerek
eknek. (SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31411
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Résztvevőket keresnek egy nemzetközi képzésre 

Egy 2013. márciusi nemzetközi képzésre keresnek résztvevőket Erdélybe. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31417
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Pályázati köztéri KÖNYV-mű megvalósítására 

A székesfehérvári Szent István Király Múzeum és a Városi Képtár - Deák Gyűjtemény pályázatot hirde
t egy köztéri könyv-munka megvalósítására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31418
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Kortárs irodalmi pályázat 

A Cédrus Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások írására vagy idegen nyelvből 
fordítására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31419
--------------------------------------------------------------------------
2.18 Pécsi József fotóművészeti ösztöndíj - pályázat 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Pécsi József fotóművészeti ö
sztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31420
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Napi NOHAB - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet a MÁV Nosztalgia Kft. Napi NOHAB címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31424
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Pályázat kulturális fesztiválok támogatására 

Az NKA Kulturális Fesztiválok Kollégiuma pályázatot hirdet kulturális fesztiválok támogatására. (NK
A)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31426



--------------------------------------------------------------------------
2.21 Pályázat a Magyar-Olasz Kulturális Évad megrendezésére 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 2013-as Magyar-Olasz Kulturá
lis Évad megrendezésére. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31427
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Pályázat zenei, táncművészeti és színházi tervek megvalósítására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet zenei, táncművészeti és színházi tervek megva
lósítására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31428
--------------------------------------------------------------------------
2.23 Pályázat könnyűzenei, világ- és népzenei, jazzprodukciók megvalósítására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet könnyűzenei, világ- és népzenei, jazzprodukci
ók megvalósítására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31429
--------------------------------------------------------------------------
2.24 Pályázat új táncprodukciók megvalósítására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet új táncprodukciók megvalósítására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31430
--------------------------------------------------------------------------
2.25 Pályázat új színházi produkciók megvalósítására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet új színházi produkciók megvalósítására. (NK
A)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31431
--------------------------------------------------------------------------
2.26 Pályázat már bemutatott színházi és táncprodukciók forgalmazására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet már bemutatott színházi és táncprodukciók for
galmazásának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31432
--------------------------------------------------------------------------
2.27 NKA: pályázat nemzetközi fórumokon való részvételre 



Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet nemzetközi fórumokon, versenyeken, konfere
nciákon, tanulmányutakon, szakmai utakon való részvétel támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31433
--------------------------------------------------------------------------
2.28 NKA: pályázat külföldi művészek és társulatok felléptetésére 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet külföldi művészek és társulatok felléptetéséne
k támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31434
--------------------------------------------------------------------------
2.29 NKA: pályázat oktatási intézmények programjainak megvalósítására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi táncművészeti közép- és felsőf
okú oktatási intézmények, valamint színházművészeti felsőoktatási intézmények elméleti és gyakorlati 
programjai megvalósításának és forgalmazásának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31435
--------------------------------------------------------------------------
2.30 NKA: pályázat táncművészeti programok támogatására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet táncművészeti rendezvények, képzések, továb
bképzések megvalósításának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31436
--------------------------------------------------------------------------
2.31 NKA: pályázat zenei koncertprogramok támogatására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet tematikus zenei koncertprogramok kidolgozás
ának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31437
--------------------------------------------------------------------------
2.32 NKA: pályázat új színházi koprodukciók támogatására 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet új színházi bemutatók közös produkcióban tör
ténő megvalósításának és forgalmazásának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31438
--------------------------------------------------------------------------
2.33 A vers világa - képzőművészeti pályázat  



A szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár országos képzőművészeti pályázatot hirdet középiskolások
nak. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31446
--------------------------------------------------------------------------
2.34 NKA: pályázat a vedresábrányi református templom felújítására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a vedresábrányi 
református templom új fedélszékének és tetőhéjazatának elkészítésére. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31448
--------------------------------------------------------------------------
2.35 NKA: pályázat a radnóti Kornis-Rákóczi-Bethlen kastély felújítására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a radnóti Kornis
-Rákóczi-Bethlen kastély két bástyáján a leégett tetőszerkezet helyreállítására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31449
--------------------------------------------------------------------------
2.36 Képzőművészeti pályázat általános iskolásoknak 

A szlovéniai Vič Általános Iskola nemzetközi képzőművészeti pályázatot hirdet általános iskolás diáko
knak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31440
--------------------------------------------------------------------------
2.37 Erasmus szakmai gyakorlatok 

Belgiumba, Granadába, Luxemburgba, Portugáliába, az Egyesült Királyságba, Spanyolországba, Cseho
rszágba és Görögországba keresnek gyakornokokat az Erasmus program keretében. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31441
--------------------------------------------------------------------------
2.38 Norvég Civil Támogatási Alap - kisprojektek 

Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezeteknek az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap k
eretében kisprojektek támogatására. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31443
--------------------------------------------------------------------------
2.39 Norvég Civil Támogatási Alap - nagyprojektek 



Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet civil szervezeteknek az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap k
eretében makroprojektek támogatására. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31444
--------------------------------------------------------------------------
2.40 Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozó 

A Magyar Drámapedagógiai Társaság 2013-ban ismét megrendezi a Weöres Sándor Országos Gyermek
színjátszó Találkozót. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31447
--------------------------------------------------------------------------
2.41 A magyar kultúráért és oktatásért - pályázat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet határon túli magyar és magyarországi oktatási és ku
lturális intézmények programjainak és fejlesztéseinek támogatására A magyar kultúráért és oktatásért cí
mmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31450
--------------------------------------------------------------------------
2.42 A magyar kultúráért és oktatásért - felvidéki pályázat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel szlovákiai 
civil szervezeteknek, önkormányzatoknak és egyházaknak programjaik és fejlesztéseik támogatására. (
Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31451
--------------------------------------------------------------------------
2.43 Ujvári János Diplomadíj - pályázat 

Pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az Ujvári János Diplomadíj odaítélésére. (Pály
ázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31452
--------------------------------------------------------------------------
2.44 A magyar kultúráért és oktatásért - erdélyi pályázat 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel erdélyi ok
tatási és kulturális programok támogatására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31453
--------------------------------------------------------------------------
2.45 A magyar kultúráért és oktatásért - regionális pályázat 



A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. pályázatot hirdet A magyar kultúráért és oktatásért címmel szerbiai o
ktatási és kulturális programok támogatására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31454
--------------------------------------------------------------------------
2.46 Kortárs női hangok - irodalmi pályázat 

Kortárs női hangok címmel irodalmi pályázatot hirdet a Magyar Nők Szövetsége. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31455
--------------------------------------------------------------------------
2.47 Pöttöm Panna rajzpályázat 

Az Újszínház Pöttöm Panna rajzpályázat címmel alkotópályázatot hirdet gyerekeknek. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31456
--------------------------------------------------------------------------
2.48 Young Creative Chevrolet - művészeti- és designpályázat 

Művészeti- és designpályázatot hirdetnek fiatal művészeti és design hallgatóknak Young Creative Chev
rolet címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31459
--------------------------------------------------------------------------
2.49 Hagyományos építkezés Székelyföldön - fotópályázat 

Hagyományos építkezés Székelyföldön címmel fotópályázatot hirdet a Szabadidőkalauz. (Pályázatmen
edzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31460
--------------------------------------------------------------------------
2.50 Mozdulj ránk! - plakátpályázat 

A Bethlen Téri Színház plakátpályázatot hirdet Mozdulj ránk! címmel fiataloknak. (Pályázatmenedzser
)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31461
--------------------------------------------------------------------------
2.51 Bankkártya-tervező pályázat 

A KDB Bank bankkártya-tervező pályázatot hirdet művészeti képzésben résztvevő hallgatóknak vagy h
allgatói csoportoknak. (Pályázatmenedzser)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31462
--------------------------------------------------------------------------
2.52 Pethes-Agárdi-díj 

A Magyar Színházi Társaság pályázatot hirdet a Pethes-Agárdi-díj odaítélésére. (pályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31463
--------------------------------------------------------------------------
2.53 Tavaszi szél vizet áraszt - néptáncverseny 

A Zuglói Ifjúsági Centrum pályázatot hirdet a Tavaszi szél vizet áraszt néptáncversenyen való részvétel
re. (pályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31464
-------------------------------------------------------------------------- 
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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
=========================================================================
=
3.1 Munkatársakat keres az Arterial Hálózat 

Az Arterial Hálózat új munkatársakat keres 2013 áprilisától. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31396
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
=
4.1 Írói labor 



A Binger Filmlab 2013 őszétől Írói labort rendez forgatókönyvíróknak és író-rendezőknek. (KultúrPont
)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31384
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Kreatív produceri labor 

2013 őszén kreatív produceri labort indít a Binger Filmlab az Írói labor keretében. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31385
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Cartoon Movie Fesztivál 

Lyonban rendezik meg 2013 márciusában a Cartoon Movie animációs fesztivált. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31399
--------------------------------------------------------------------------
4.4 Mozgásművészeti műhelymunka Olaszországban 

2013 nyarán mozgásművészeti műhelymunkát tart Olaszországban az OZU. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31401
--------------------------------------------------------------------------
4.5 Képzés az FLP-ről Pécsett 

A Tett-Hely Ifjúsági Szolgálat - Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. FLP-képzést szervez 2013 februárjá
ban Pécsett. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31413
--------------------------------------------------------------------------
4.6 FLP-képzés Hollandiában 

A Fiatalok Lendületben Program holland nemzeti irodája 2013 áprilisában képzést szervez ifjúsági mun
kásoknak. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31414
--------------------------------------------------------------------------
4.7 FLP képzés Lengyelországban 

Tánc, művészet és sport címmel képzést szervez 2013 áprilisában az FLP lengyel nemzeti irodája. (Kul
túrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31415
--------------------------------------------------------------------------
4.8 Távol van-e a Távol-Kelet - műhelymunkák 

Távol van-e a Távol-Kelet címmel műhelymunkákat szerveznek a kézművesség, a népzene, a néptánc é
s a népdal témájában Budapesten. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31457
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
5.1 Felhívás kiadói együttműködésre 

A Petőfi Irodalmi Múzeum várja külföldi kiadók jelentkezését partnerkapcsolat kiépítésére. (pályázatok
.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31425
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
6.1 Alkotóházi ösztöndíj rendezőknek 

Rendezőknek és író-rendezőknek hirdet alkotóházi ösztöndíjat a Binger Filmlab. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31383
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Alkotóházi ösztöndíj Szingapúrba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet filmeseknek és fotósoknak a szingapúri Objectifs. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31397
--------------------------------------------------------------------------
6.3 Örkény István drámaírói ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal drámaíróknak az Örkény 



István drámaírói ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31403
--------------------------------------------------------------------------
6.4 Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal műfordítóknak a Babits 
Mihály műfordítói ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31404
--------------------------------------------------------------------------
6.5 Lakatos Ablakos Dezső jazz előadó-művészeti ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Lakatos Ablakos Dezső jazz 
előadó-művészeti ösztöndíj odaítélésére fiatal jazz előadóművészeknek. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31405
--------------------------------------------------------------------------
6.6 Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal zeneszerzőknek, zenetud
ósoknak és zenekritikusoknak a Kodály Zoltán zenei alkotói ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzse
r)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31406
--------------------------------------------------------------------------
6.7 Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal hangszeres és énekes szó
listáknak a Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31407
--------------------------------------------------------------------------
6.8 Kállai Ernő művészettörténészi-műkritikusi ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Kállai Ernő művészettörténé
szi-műkritikusi ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31421
--------------------------------------------------------------------------
6.9 Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Derkovits Gyula képzőművé



szeti ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31422
--------------------------------------------------------------------------
6.10 Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet a Móricz Zsigmond irodalmi a
lkotói ösztöndíj odaítélésére. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31423
--------------------------------------------------------------------------
6.11 Norvég Civil Támogatási Alap - ösztöndíjas programok 

Az Ökotárs Alapítvány pályázatot hirdet a civil szektor szakembereinek az EGT/Norvég Civil Támogat
ási Alap keretében ösztöndíjas programokon való részvételre. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31445
--------------------------------------------------------------------------
6.12 Ösztöndíj kurátoroknak az Egyesült Államokba 

Múzeumok kutatóinak, kiállításokon dolgozó kurátoroknak hirdet pályázatot utazási ösztöndíj odaítélés
ére a Terra Alapítvány. (pályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31465
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
7.1 Az Európa a polgárokért közösségi oldala 

Elindult az Európa a polgárokért program Facebook oldala. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31442
--------------------------------------------------------------------------

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
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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.


