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

1.1 Próbatáncot hirdet a Miskolci Balett

 

A Miskolci Balett próbatáncot hirdet klasszikus balett, valamint modern/kortárs tánc képzettségű női és férfi táncművészeknek. 
(KultúrPont) 

Próbatáncot hirdet a 2013/2014-es évadra klasszikus balett, valamint modern/kortárs tánc képzettségű női 
és férfi táncművészeknek a Miskolci Balett. Előnyt jelent a felsőfokú szakirányú végzettség, a színpadi 
múlt, valamint más tánctechnikákban való jártasság. A próbatáncot 2013. május 27-én... » Tovább

1.2 A Kisalföld gyöngyszemei - fotópályázat
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. természetfotó pályázatot hirdet A Kisalföld gyöngyszemei címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Természetfotó pályázatot hirdet a Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. A Kisalföld gyöngyszemei címmel. A 
pályázatra a következő tájegységek valamelyikében készült alkotásokat várnak: Hanság, Szigetköz, 
Rábaköz, Kisalföldi homokvidék, valamint a Sokorói-dombság. A legjobbnak ítélt természetfotókat egy... » 
Tovább

1.3 Mozgásban - nemzetközi fotópályázat
A HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügynökség fotópályázatot hirdet Mozgásban címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Fotópályázatot hirdet a HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügynökség Mozgásban címmel. A pályázatra egy 
legfeljebb tíz képből álló pályázati anyagot kell beküldeni. A kiválasztott alkotásokból 2014 februárjában 
kiállítás nyílik. Beküldési határidő: 2013. augusztus 15. » Tovább

1.4 Pályázat Amerika Nap megrendezésére
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet Amerika Nap megrendezésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Amerika Nap megrendezésére. A pályázatra olyan, 
helyi önkormányzatukkal együttműködő, magyarországi középiskolák jelentkezését várják, amelyek egy 
teljes tanítási napra befogadják az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a budapesti Amerikai... » Tovább

1.5 Mutasd, mekkora a szíved - rajzpályázat

 

A Down Egyesület és a PHD Hungary Kft. rajzpályázatot hirdet Down-szindrómás gyermekeknek Mutasd, mekkora a szíved címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajzpályázatot hirdet a Down Egyesület és a PHD Hungary Kft. Mutasd, mekkora a szíved címmel. A 
pályázatra 8 és 14 év közötti Down-szindrómás gyermekek alkotásait várják. A legkreatívabb rajzok 
beküldői részt vehetnek egy egynapos kiránduláson, ahol betekintést nyerhetnek egy kereskedelmi... » 
Tovább
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1.6 Heineken alkotópályázat

 

Alkotópályázatot hirdet a Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. és a Design Terminál sörös dobozokból, rekeszekből vagy üvegekből 

készült dekorációk tervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A Heineken Hungária Sörgyárak Zrt. és a Design Terminál pályázatot hirdet olyan szórakozóhelyi 
dekorációs tervezésére, amelyek Heineken sörös dobozokból, rekeszekből vagy üvegekből készültek. A 
pályázatra a dekorációs elemekről készített 3D-s látványterveket, valamint leírásokat várnak. A... » Tovább

1.7 Az NKA pályázata új költői művek támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet új magyar költői művek 

megalkotásának támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet szépirodalmi költői művek szerzőinek a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti 
időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes 
Kollégiuma. Az alkotói támogatással új magyar költői művek megalkotását támogatják. Az elnyerhető... » 
Tovább

1.8 Az NKA pályázata új komolyzenei művek támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet új magyar komolyzenei művek 

megalkotásának támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma új magyar komolyzenei művek 
megalkotásának támogatására. Az alkotói támogatásra zeneszerzők és zeneszövegírók pályázhatnak. Az... » 
Tovább

1.9 Az NKA pályázata új könnyűzenei művek támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet új magyar könnyűzenei művek 

megalkotásának támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma új magyar könnyűzenei művek 
megalkotásának támogatására. Az alkotói támogatásra zeneszerzők és zeneszövegírók pályázhatnak. Az... » 
Tovább

1.10 Az NKA pályázata komolyzenei művek terjesztésére
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet új magyar komolyzenei művek 

belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. augusztus 1. és 2014. június 30. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap 
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Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma új magyar komolyzenei művek 
belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatására. A pályázat keretében... » Tovább

1.11 Az NKA pályázata könnyűzenei művek terjesztésére
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet új magyar könnyűzenei művek 

belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. augusztus 1. és 2014. június 30. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap 
Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma új magyar könnyűzenei művek 
belföldi vagy külföldi megszólalásának és terjesztésének támogatására. A pályázat keretében... » Tovább

1.12 Az NKA pályázata komolyzenei előadók fellépéseinek támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet fiatal hazai, pályakezdő komolyzenei 
előadóművészek diplomahangversenyeinek megvalósításának, valamint külföldi zenei versenyeken, bel- és külföldi kurzusokon való 

részvételének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma fiatal hazai, pályakezdő komolyzenei 
előadóművészek diplomahangversenyeinek megvalósításának, valamint külföldi zenei versenyeken,... » 
Tovább

1.13 Az NKA pályázata a kortárs könnyűzene támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a kortárs könnyűzene és a kortárs 

improvizatív zene művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes a kortárs könnyűzene és a kortárs improvizatív zene 
művészileg és szakmailag színvonalas hazai értékeinek rendszeres bemutatására. A... » Tovább

1.14 Az NKA pályázata rockzenei előadók támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet fiatal, hazai rockzenei 

előadóművészek bel- és külföldi bemutatkozásának, turnéjának támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma fiatal, hazai rockzenei előadóművészek bel- 
és külföldi bemutatkozásának, turnéjának támogatására. A támogatásra a tervezett... » Tovább

1.15 Az NKA pályázata jazz előadók támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet jazz előadóművészek, együttesek 

külföldi vendégszereplésének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma a jazz műfaj művészei, szakmai hazai 
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értékeit képviselő előadóművészek, együttesek külföldi vendégszereplésének támogatására. A... » Tovább

1.16 Az NKA pályázata népi koncertzenekarok támogatására
Az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet hazai népi koncertzenekarok belföldi 

bemutatkozásának, vendégszereplésének támogatására. 
(NKA) 

Pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a Nemzeti Kulturális Alap Szerzői 
Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma hazai népi koncertzenekarok belföldi 
bemutatkozásának, vendégszereplésének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel... » Tovább

1.17 Az NKA pályázata gyermek- és ifjúsági előadások támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma magyar prózai, zenés művek, 

gyermek- és ifjúsági előadások, előadás-sorozatok színházi, bábszínházi bemutatásának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra magyar prózai, zenés művek, 
gyermek- és ifjúsági előadások, előadás-sorozatok színházi, bábszínházi bemutatásának támogatására. A... »
Tovább

1.18 Az NKA pályázata színházi vagy táncművészeti produkciók támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma hazai független színházi vagy 

táncművészeti produkciók megvalósításának és bemutatásának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. június 30. közötti időszakra hazai független színházi vagy 
táncművészeti produkciók megvalósításának és bemutatásának támogatására. A pályázaton hivatásos,... » 
Tovább

1.19 Az NKA pályázata táncművészeti produkciók támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma a táncművészet hazai értékeit 

képviselő előadóművészek, produkciók külföldi bemutatásának támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. május 31. közötti időszakra a táncművészet hazai értékeit 
képviselő előadóművészek, produkciók külföldi bemutatásának támogatására. A pályázaton a tervezett... » 
Tovább

1.20 Az NKA pályázata zenei oktatási programok támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma a magyar rockzene, jazz és modern 

tánc megismertetésére középfokú oktatási intézményekben tanuló diákokkal. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. szeptember 1. és 2014. augusztus 31. közötti időszakra a magyar rockzene, jazz és 
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modern tánc megismertetésére középfokú oktatási intézményekben tanuló diákokkal. A pályázat... » Tovább

1.21 Az NKA pályázata művészeti díjakhoz való hozzájárulásra
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma hazai előadó-művészeti szakmai 

szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulásra. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra hazai előadó-művészeti szakmai 
szervezetek által alapított művészeti díjakhoz való hozzájárulásra a kiemelkedő előadóművészi... » Tovább

1.22 Az NKA pályázata előadó-művészeti szervezetekben való jelenlét támogatására
Pályázatot hirdet az NKA Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma nemzetközi előadó-művészeti 

szervezetekben való jelenlét támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Szerzői Jogdíjbevételek Felhasználásáról Döntő Ideiglenes Kollégiuma 
pályázatot hirdet a 2013. június 1. és 2014. május 31. közötti időszakra nemzetközi előadó-művészeti 
szervezetekben való jelenlét támogatására. A pályázat keretében a fizetendő éves tagdíjhoz való... » Tovább

1.23 Gyakornoki lehetőség Washingtonban
A washingtoni DeVos Intézet gyakornoki lehetőséget hirdet egyetemistáknak. 
(on-the-move) 

Gyakornoki lehetőséget hirdet a washingtoni (Egyesült Államok) DeVos Institute of Arts Management 
(DeVos Művészeti Menedzsment Intézet). A program keretében teljes és részmunkaidőben dolgozhatnak a 
gyakornokok az intézetben. A programra egyetemisták, illetve az elmúlt két évben végzett diplomások... » 
Tovább

1.24 Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogram - pályázat

 

Pályázatot hirdet könyvkiadóknak az EMMI a Kedvezményes kamatozású könyvszakmai hitelprogramban való részvételre. 
(EMMI) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) pályázatot hirdet könyvkiadóknak a Kedvezményes 
kamatozású könyvszakmai hitelprogramban való részvételre. A program keretében forgóeszköz hitel 
felvételével kapcsolatos kamattámogatás elnyerésére lehet pályázni. A pályázaton magyarországi 
székhellyel,... » Tovább

1.25 Vers- és novellapályázat
Az Art-Magic Kiadó vers- és novellapályázatot hirdet. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi pályázatot hirdet az Art-Magic Kiadó. A pályázatra verseket és novellákat várnak. A kiválasztott 
alkotások egy antológiában jelennek meg. Beküldési határidő: 2013. július 31. » Tovább

1.26 Múzeum+ DESIGN - ajándéktárgy-pályázat
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Múzeum+ DESIGN címmel pályázatot hirdet a Szépművészeti Múzeum és a Kultúra 2008 Nonprofit Kft. ajándéktárgyak tervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szépművészeti Múzeum és a Kultúra 2008 Nonprofit Kft. pályázatot hirdet ajándéktárgyak tervezésére 
Múzeum+ DESIGN címmel. A pályázat célja a Múzeum Shop kínálatának bővítése. A pályázaton ékszerek,
játékok, elektronikai eszközök, használati tárgyak, dísztárgyak, tartós élelmiszer és illatszer... » Tovább

1.27 Drámapedagógiai pályázat általános iskolásoknak
A Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósuló Lendületben a dráma projektben való részvételre hirdetnek pályázatot 

általános iskolásoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Fiatalok Lendületben Program keretében megvalósuló Lendületben a dráma című 
drámapedagógiai projekt szervezője a projektben való részvételre. A drámafoglalkozás-sorozatban 7., 8. és 
9. évfolyamos általános iskolás osztályok vehetnek részt. Jelentkezési határidő: 2013. június... » Tovább

1.28 Európa ötlet - pályázat
Ötletpályázatot hirdet az Európai Bizottság Európa ötlet címmel a @ Sokszínűség – innovatív ötletek a kulturális és kreatív ágazatok 

számára Európában kísérleti projekt keretében. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság ötletpályázatot hirdet az @ Diversity – Innovative Ideas for cultural and creative 
sectors in Europe (@ Sokszínűség – innovatív ötletek a kulturális és kreatív ágazatok számára Európában) 
című kétéves kísérleti projekt keretében Europe Idea (Európa ötlet) címmel. A... » Tovább

1.29 André Kertész fotópályázat
Természetfotó pályázatot hirdet André Kertész fotópályázat címmel a Szigetbecse Községért Közalapítvány. 
(Pályázatmenedzser) 

A Szigetbecse Községért Közalapítvány természetfotó pályázatot hirdet André Kertész fotópályázat címmel.
A pályázat célja a természetben élő növények, állatok bemutatása, a mozgás örömének és a természet 
szépségeinek bemutatása. A pályázaton felnőtt és ifjúsági kategóriákban várják az alkotásokat.... » Tovább
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.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 Raktárost keres az Operettszínház
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Az Operettszínház raktárost, analitikus könyvelőt keres. 
(KultúrPont) 

Közgazdasági érettségivel rendelkező raktárost, analitikus könyvelőt keres a Budapesti Operettszínház. A 
felvétel során előnyt jelent a raktári gyakorlat és a textilanyagok ismerete. Jelentkezési határidő: 2013. 
május 25. » Tovább

2.2 TB ügyintézőt keres a Vígszínház

 

A Vígszínház többéves szakmai gyakorlattal rendelkező munkaügyi és TB ügyintézőt keres. 
(KultúrPont) 

Munkaügyi és TB ügyintézőt keres a Vígszínház. Elvárások: szakirányú végzettség, többéves szakmai és 
kifizetőhelyi gyakorlat. » Tovább

2.3 A Ford Alapítvány állásajánlata

 

Rendezőt keres JustFilms programjához a New York-i Ford Alapítvány. 
(on-the-move) 

A New York-i (Egyesült Államok) Ford Alapítvány rendezőt keres JustFilms programjához. Elvárások: 
filmes, médiaművészeti, újságírói vagy politikai diploma, utazási hajlandóság, kreativitás, érzelmi 
intelligencia, humorérzék. » Tovább

2.4 Álláslehetőség egy luxemburgi egyesületnél

 

A luxemburgi Carré Rotondes előadó-művészeti egyesület produkciós felelőst és produkciós asszisztenst keres. 
(on-the-move) 

Munkatársakat keres a luxemburgi Carré Rotondes előadó-művészeti egyesület. Az egyesület angolul, 
franciául és németül beszélő produkciós felelőst és produkciós asszisztenst keres. Jelentkezési határidő: 
2013. június 3. » Tovább

2.5 Színészeket keres az Óperenciás Bábszínház

 

Az Óperenciás Bábszínház utazó gyerekszínház színészeket keres. 
(Szinhaz.hu) 

Színészeket keres az Óperenciás Bábszínház utazó gyerekszínház. A budapesti és vidéki, illetve esetenként 
külföldi előadásokra fiatal színészeket, színészhallgatókat, a német nyelvű előadásokhoz pedig legalább 
középfokon beszélő színészeket keresnek. » Tovább

2.6 Vendég kurátort keres a CEAAC
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Vendég kurátort keresnek három 2014/2015-ös kiállításhoz Strasbougba. 
(on-the-move) 

A strasbourgi (Franciaország) Le Centre Européen d’Actions Artistiques Contemporaines (Európai Kortárs 
Művészeti Tevékenységek Központja, CEAAC) vendég kurátort keres 2014/2015-ös kiállításaihoz. A 
kurátor feladata lesz három kiállítás megszervezése és megvalósítása. Pályázati határidő:... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Az Európai Önkéntes Szolgálat kezdőknek - képzés Balatonföldváron
2013 júniusában képzést szervez Az Európai Önkéntes Szolgálat kezdőknek címmel az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programirodája. 
(KultúrPont) 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fiatalok Lendületben Programirodája 2013. június 10. és 12. 
között képzést szervez Az Európai Önkéntes Szolgálat kezdőknek címmel Balatonföldváron. A komplex 
képzési program célja, hogy megismertesse a résztvevőkkel az EVS projektek tervezésének,... » Tovább

3.2 Kezdő írótanfolyam Székesfehérváron

 

Háromnapos kezdő írótanfolyamot szervez Székesfehérváron a Magyar Íróképző. 
(KultúrPont) 

A Magyar Íróképző háromnapos kezdő írótanfolyamot szervez 2013. június 6. és 8. között 
Székesfehérváron. A kurzuson szó lesz a könyvkiadás hátteréről, az írás műhelytitkairól, valamint a 
könyvek formai követelményeiről. » Tovább

3.3 Európai Piknik

 

2013 májusában rendezik meg az ELTE Füvészkertben az Európai Ifjúsági Hét nyitó eseményét, az Európai Pikniket. 
(KultúrPont) 

A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fiatalok Lendületben Programiroda, az Eurodesk 
Magyarország és a Europe Direct – Budapest 2013. május 26-án az ELTE Füvészkertben rendezi meg az 
Európai Pikniket, az Európai Ifjúsági Hét nyitó eseményét. A rendezvény indítja útjára a hét során... » 
Tovább

3.4 MUZEUM@DIGIT - konferencia
Múzeumi Digitalizálási Konferenciát szervez 2013 júniusában MUZEUM@DIGIT címmel a Magyar Nemzeti Múzeum és a Petőfi 

Irodalmi Múzeum. 
(KultúrPont) 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja és a Petőfi 
Irodalmi Múzeum 2013. június 10-én és 11-én konferenciát szervez MUZEUM@DIGIT címmel. A 
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rendezvény résztvevői megismerkedhetnek a múzeumi digitalizálás jelenlegi trendjével, perspektíváival, a 
hazai és... » Tovább

3.5 Metamorfózis - nemzetközi műhely Franciaországban
Nemzetközi zenei műhelyfoglalkozást rendeznek 2013 júliusában Metamorfózis címmel. 
(KultúrPont) 

A bordeaux-i (Franciaország) Delta Ensemble kortárs operaművészeti, musical színházi, kreatív zenei és 
elektronikus művészeti csoport nemzetközi műhelyfoglalkozást tart 2013. július 8. és 13. között 
Cambes-ban Metamorfózis címmel. A találkozóra olyan profi klasszikus zenészek jelentkezését várják,... » 
Tovább

3.6 Konferencia a leromlott városi térről
A leromlott városi tér átalakítási lehetőségeiről rendeztek konferenciát Mariborban. 
(KultúrPont) 

A maribori (Szlovénia) Kibla multimédia központ 2013. május 21-én és 22-én konferenciát rendezett a 
leromlott városi tér átalakítási lehetőségeiről. A konferencia célja a tapasztalatcsere volt. » Tovább

3.7 Fizikai színházi labor Ausztriában
Ösztöndíjat hirdet az IUGTE színészeknek, táncosoknak, rendezőknek és koreográfusoknak a 2013. decemberi fizikai színházi laborban

való részvételre. 
(KultúrPont) 

Az International University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi 
Egyetem, IUGTE) ösztöndíjat hirdet a 2013. december 14. és 21. között megrendezendő ausztriai fizikai 
színházi laborban való részvételre. Az ösztöndíjra tapasztalt táncosok, színészek, rendezők és... » Tovább

3.8 Továbbképzés tanároknak Londonban

 

Továbbképzést indít 2013 augusztusában a RESEO Írj egy operát! címmel. 
(KultúrPont) 

A Réseau Européen des Services Educatifs des Maisons d’Opéra (Az Operaházak Oktatási Osztályainak 
Európai Hálózata, RESEO) Write an Opera (Írj egy operát!) címmel képzést indít tanároknak 2013. 
augusztus 3-án. A londoni (Egyesült Királyság) továbbképzés egy intenzív bentlakásos kurzussal... » 
Tovább

3.9 A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése - konferencia

 A Balassi Intézet konferenciát szervez 2013 májusában A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése címmel. 
(KultúrPont) 

2013. május 29-én konferenciát szervez A határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzése címmel 
a Balassi Intézet. A konferencián szó lesz a határon túli magyarság szellemi örökségének megőrzését 
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szolgáló kormányzati kezdeményezésekről, az identitás megőrzéséről a határon túli magyar... » Tovább

3.10 Kulturális diplomáciai szimpózium Rómában
2013 júniusában kulturális diplomáciai szimpóziumot szervez az ICD Rómában Olasz kulturális diplomácia és észak-déli kapcsolatok 

az EU-ban címmel. 
(KultúrPont) 

Az Institute for Cultural Diplomacy (Kulturális Diplomáciai Intézet, ICD) 2013. június 12. és 14. között 
szimpóziumot rendez Rómában. Az Italian Cultural Diplomacy & North-South Relations within the EU 
(Olasz kulturális diplomácia és észak-déli kapcsolatok az EU-ban) című szimpózium célja... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjpályázat
Meghosszabbította a nemzetiségi tanulmányi ösztöndíjpályázatának beadási határidejét az Emberi Erőforrások Minisztériuma. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma meghosszabbította a 2013/2014-es tanévre meghirdetett nemzetiségi 
tanulmányi ösztöndíjpályázatának határidejét. A meghívásos pályázat az anyanyelvű és kétnyelvű 
nemzetiségi program szerint működő középfokú iskolákat és tanulóikat támogatja. A pályázatra a... » 
Tovább

4.2 Koreográfiai ösztöndíj Kanadába
Ösztöndíjat hirdet koreográfusoknak a montreáli kortárs tánciskola. 
(KultúrPont) 

A kanadai École de danse contemporaine de Montréal (montreáli kortárs tánciskola) ösztöndíjat hirdet 
koreográfusoknak a Danse-Interpretation kortárs tánc képzési programjában való részvételre. A kiválasztott 
koreográfus egy tízfős tánccsoport számára koreografálhat meg egy 20-25 perces... » Tovább

4.3 Művészeti ösztöndíj Kanadába
Ösztöndíjat hirdet független művészeknek a montreáli PRIM művészeti központ. 
(KultúrPont) 

A montreáli (Kanada) PRIM művészeti központ ösztöndíjat hirdet független művészeknek és profi 
producereknek képzési programjaiban való részvételre. Pályázati határidő: 2013. június 15. » Tovább

4.4 Alkotóházi ösztöndíj Bécsbe

 A KulturKontakt Austria és az Osztrák Oktatási-, Művészeti- és Kulturális Minisztérium alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, 

íróknak, zeneszerzőknek, kurátoroknak és művészeti oktatóknak a 2014-es évre. 
(pályázatok.org) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2014-es évre a KulturKontakt Austria és az Osztrák Oktatási-, Művészeti- és
Kulturális Minisztérium művészeknek, íróknak, zeneszerzőknek, kurátoroknak és művészeti oktatóknak a 
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képzőművészet, a fotózás, a fotóművészet, a videó művészet, a média art, a design, az... » Tovább

4.5 Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíj

 

A Rotary Alapítvány pályázatot hirdet a Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíj odaítélésére egyetemistáknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Rotary Alapítvány a Rotary Világbéke Egyetemi Ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíj 
egyetemi master fokozat elvégzését támogatja. Az egyetemi tanév 2014 júliusától 2015 júniusáig tart. Az 
ösztöndíj keretében a következő intézményekben tanulhatnak az ösztöndíjasok: Duke Egyetem... » Tovább

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

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

5.1 400 millió forint pályázati forrás önkormányzatoknak
A Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága önkormányzatoknak hirdetett pályázatot közigazgatási partnerségi kapcsolatok

erősítésére, amelynek során 400 millió forint pályázati forrás válik elérhetővé. 
(KultúrPont) 

Új pályázati felhívást tett közzé az Új Széchenyi Terv keretében a Közigazgatási Reform Programok 
Irányító Hatósága Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése címmel. A pályázat célja a közigazgatási 
szervek és a társadalmi szervezetek közötti partnerségi kapcsolati hálók kialakítása, illetve... » Tovább

5.2 Múzeumi a la carte - új múzeumi adatbázis
Elindult a Múzeumi a la carte, a múzeumi foglalkozások és kiállítások új adatbázisa a MOKK honlapján. 
(KultúrPont) 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Képzési Központ (MOKK) honlapján elindult a 
múzeumi foglalkozások és kiállítások új adatbázisa, a Múzeumi a la carte. A 2012-es pdf formátumú 
adatbázist felváltó új, felhasználóbarát keresési felület okostelefonon is elérhető. A kiállítások az ország... » 
Tovább

5.3 Ismeretterjesztő film a népi mesterségekről
Népi- és hagyományőrző mesterségek továbbéltetése címmel ismeretterjesztő filmet készített a Hydrofon Bt. az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program keretében. 
(KultúrPont) 

A Hydrofon Bt. ismeretterjesztő filmet készített az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 
Népi- és hagyományőrző mesterségek továbbéltetése címmel. A harmincperces film célja, hogy felhívja a 
figyelmet a régi, feledésbe merülő mesterségek fontosságára, és kedvet adjon a vidéken élő, a... » Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
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A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.

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 koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.
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