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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
1.1 Média a Tehetségekért Díj

Pályázatot hirdet a Média a Tehetségekért Díj odaítélésére az Új Európa 
Alapítvány.
(Pályázatfigyelő)Az Új Európa Alapítvány pályázatot hirdet a Média a Tehetségekért
Díj odaítélésére. A díjra az írott vagy elektronikus sajtóban 2013. január 1. és 
október 15. között megjelent alkotásokkal lehet pályázni a következő 
kategóriákban: írott és online sajtó; rádió; tévé és videó. Az elismerés célja,...
&raquo; Tovább

 
1.2 Megvannak az 1.3.5 Harmadik országok eredményei

 Az EACEA közzétette a Kultúra Keretprogram 1.3.5 Harmadik országok területének 
eredményeit!
(KultúrPont)A Végrehajtó Ügynökség weboldalán közzétették a Kultúra program 1.3.5 
területének (Kulturális együttműködési projektek harmadik országokkal) 
eredményeit. A 2013. május 8-i határidővel meghirdetett pályázat keretében 
tizenkét projekt kap összesen 2.4 millió eurós támogatást. A kiválasztott...  
&raquo; Tovább

 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 
2.1 Land art - public art pályázat

A Magyar Tájépítészek Szövetsége pályázatot hirdet egyéneknek és csoportoknak a 
Land Art és Public Art Kiállításon való részvételre.
(Pályázatfigyelő)Pályázatot hirdet a Magyar Tájépítészek Szövetsége egyéneknek és 
legfeljebb négyfős csoportoknak a Land Art és Public Art Kiállításon való 

http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram


részvételre. A pályázatra olyan projektterveket várnak, amelyek egy lehetőleg 
interaktív, a Dísz Magyar &ndash; a magyar föld legjava témához kapcsolódó...  
&raquo; Tovább

 
2.2 Ígéretek 10 - irodalmi pályázat

A GARBO Kiadó és a Vidám Falu Alapítvány irodalmi alkotópályázatot hirdet Ígéretek
10 címmel.
(Pályázatfigyelő)Irodalmi alkotópályázatot hirdet a GARBO Kiadó és a Vidám Falu 
Alapítvány Ígéretek 10 címmel. A pályázatra verseket és novellákat várnak, 
amelyeket a tizedik Ígéretek antológiában jelentetnek meg. Csak nyomtatásban még 
meg nem jelent alkotásokkal lehet pályázni. Beküldési határidő: 2013....  &raquo; 
Tovább

 
2.3 2014-es táncversenyek Spanyolországban

 2014 áprilisában és júniusában nemzetközi táncversenyeket rendeznek 
Spanyolországban.
(KultúrPont)2014. április 17. és 21. között rendezik meg 28. alkalommal a 
Barcelona Dance International Competition (Barcelona Nemzetközi Táncverseny) 
táncversenyt. A rendezvényre a balett, a modern és kortárs tánc, a jazz, a néptánc
és a hip-hop műfaj képviselői mutatkozhatnak be. 2014. június 11. és 15....  
&raquo; Tovább

 
2.4 A Sony nemzetközi fotópályázata

A World Photography Organisation nemzetközi fotópályázatot hirdet 2014 Sony World 
Photography Award címmel.
(Pályázatmenedzser)Nemzetközi fotópályázatot hirdet 2014 Sony World Photography 
Award (Sony Nemzetközi Fotográfiai Díj) címmel a World Photography Organisation 
(Nemzetközi Fotográfiai Szervezet). A pályázaton amatőr, profi és fiatal fotósok 
is részt vehetnek. A következő kategóriákban várják az alkotásokat: profi;...  
&raquo; Tovább

 
2.5 Meseíró pályázat

A Holnap Magazin meseíró pályázatot hirdet amatőr költőknek és íróknak.
(KultúrPont)Meseíró pályázatot hirdet amatőr költőknek és íróknak a Holnap 
Magazin. A kiválasztott alkotások egy meselemezen fognak megjelenni. A pályázatra 
3 és 8 év közötti gyerekeknek szóló meséket várnak. Pályázati határidő: 2013. 
szeptember 15.  &raquo; Tovább

 
2.6 Ifjúsági irodalmi pályázat

A Holnap Magazin ifjúsági irodalmi pályázatot hirdet fiatal íróknak és költőknek.
(Pályázatmenedzser)Ifjúsági irodalmi pályázatot hirdet a Holnap Magazin fiatal 
íróknak és költőknek. A pályázaton 15 és 25 év közötti, Magyarországon és határon 
túl élő, magyar nyelven publikáló amatőr költők és írók vehetnek részt. Egy szerző
legfeljebb öt alkotással pályázhat. Beküldési határidő: 2013....  &raquo; Tovább

 
2.7 Tudományos-fantasztikus novellapályázat



 Az OpenHU honlap irodalmi pályázatot hirdet tudományos-fantasztikus novellák 
írására.
(Pályázatmenedzser)Irodalmi pályázatot hirdet az OpenHU honlap 
tudományos-fantasztikus novellák írására. A pályázatra legalább három, de 
legfeljebb tízoldalas sci-fiket várnak. A legjobbnak ítélt három alkotást 
közzéteszik az OpenHU oldalain. Pályázati határidő: 2013. szeptember 12.  &raquo; 
Tovább

 
2.8 Erasmus intenzív nyelvi kurzus - pályázat

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet Erasmus intenzív nyelvi kurzuson való 
részvételre.
(Pályázatmenedzser)Pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány az Erasmus intenzív 
nyelvi kurzuson (EILC) való részvételre. A pályázaton az Erasmus program keretében
a 2013/2014-es tanév II. félévében külföldi tanulmányi vagy gyakorlati ösztöndíjat
elnyert hallgatók, valamint Grundtvig/Comenius asszisztensek vehetnek...  &raquo; 
Tovább

 
2.9 Akbank Sanat Nemzetközi Kurátori Pályázat

 A törökországi Akbank Művészeti Központ meghirdeti fiatal kurátoroknak az Akbank 
Sanat Nemzetközi Kurátori Pályázatot.
(on-the-move)Meghirdeti az Akbank Sanat Nemzetközi Kurátori Pályázatot az 
isztambuli (Törökország) Akbank Art Centre (Akbank Művészeti Központ). A 
pályázaton 40 évnél fiatalabb kurátorok vehetnek részt. Pályázati határidő: 2013. 
szeptember 10.  &raquo; Tovább

 
2.10 Sokunk karácsonya - pályázat

 Sokunk karácsonya címmel irodalmi pályázatot hirdet a Cédrus Művészeti 
Alapítvány.
(Pályázatmenedzser)A Cédrus Művészeti Alapítvány Sokunk karácsonya címmel irodalmi
pályázatot hirdet. A pályázatra karácsonnyal kapcsolatos személyes, családi 
emlékeket várnak. Az értékmentő pályázat célja egy antológia megjelentetése. 
Pályázati határidő: 2013. augusztus 31.  &raquo; Tovább

 
2.11 Tervezz logót egy Kolozsvár környéki természetvédelmi projektnek!

Az Apáthy István Egyesület pályázatot hirdet Tervezz logót egy Kolozsvár környéki 
természetvédelmi projektnek! címmel.
(Pályázatfigyelő)Pályázatot hirdet az Apáthy István Egyesület Tervezz logót egy 
Kolozsvár környéki természetvédelmi projektnek! címmel. A pályázatra olyan 
alkotásokat várnak, amelyek a Kolozsvári Bükk-Malomvölgy, a Szentiváni rét és a 
Kis-Szamos területeken élő 18 védett fajhoz, az élőhelyükhöz kapcsolódnak, és a...
&raquo; Tovább

 
2.12 Ezüst Ácsceruza Díj - pályázat

Pályázatot hirdet a Honi Művészetért Alapítvány az Ezüst Ácsceruza Díj 



odaítélésére.
(Pályázatfigyelő)A Honi Művészetért Alapítvány pályázatot hirdet az Ezüst 
Ácsceruza Díj odaítélésére. A díjjal olyan, nem szakmai sajtóorgánumokban 
megjelent publicisztikai tevékenységeket ismernek el, amelyek a hazai építészeti 
értékeket és a hazai építőipar eredményeit népszerűsítik. A díjakat 2013. december
5-én...  &raquo; Tovább

 
2.13 Best 100 - fotópályázat

A Fotoclub F&rsquo;10 nemzetközi fotópályázatot hirdet Best 100 &ndash; A legjobb 
száz fotó címmel.
(Pályázatfigyelő)Nemzetközi fotópályázatot hirdet a csíkszeredai (Románia) Best 
100 &ndash; A legjobb száz fotó címmel. A pályázaton amatőr és hivatásos 
fotográfusok is részt vehetnek. A kiválasztott alkotásokból 2014. január 17-én 
nyílik kiállítás. Beküldési határidő: 2013. november 30.  &raquo; Tovább

 
2.14 Különleges települési szokások - fotópályázat

 Fotópályázatot hirdet Különleges települési szokások címmel az E.ON 
Energiaszolgáltató Kft. települési önkormányzatoknak.
(Pályázatmenedzser)Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. fotópályázatot hirdet 
települési önkormányzatoknak Különleges települési szokások címmel. A pályázaton 
2012. január 1. után készült, az átlagostól eltérő, vagy csak az adott településen
kialakult szokásokat bemutató alkotásokkal lehet részt venni. Csak az E.ON...  
&raquo; Tovább

 
2.15 Légy Te is láncszem! - rajzpályázat

Rajzpályázatot hirdet a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal Légy Te is láncszem!
címmel.
(Pályázatmenedzser)A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal rajzpályázatot hirdet 
Légy Te is láncszem! címmel. A pályázaton általános iskolás diákok vehetnek részt 
három korcsoportban. A hetedik és nyolcadik osztályos pályázóktól számítógépes 
grafikákat is várnak. Olyan rajzokkal lehet pályázni, amelyek a pályázók...  
&raquo; 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 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
3.1 Basszust keres a Csokonai énekkara

 A debreceni Csokonai Színház énekkara basszus szólamra meghallgatást hirdet.
(KultúrPont)Meghallgatást hirdet basszus szólamra a debreceni Csokonai Színház 
énekkara. A meghallgatásra egy szabadon választott magyar népdallal és egy 
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szabadon választott műdallal vagy áriával lehet jelentkezni. Zongorakísérőt a 
színház biztosít.  &raquo; Tovább

 
3.2 Hegedű próbajáték Budapesten

 A Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet hegedűsöknek.
(KultúrPont)Próbajátékot hirdet a Concerto Budapest Szimfonikus Zenekar 
hegedűsöknek. A próbajátékot 2013. szeptember 17-én rendezik meg a Concerto 
Budapest Zeneházban. A meghallgatás kétfordulós. Jelentkezési határidő: 2013. 
szeptember 1.  &raquo; Tovább

 
3.3 Meghallgatás a Miskolci Nemzeti Színházban

 A Miskolci Nemzeti Színház meghallgatást hirdet a színház kórusába, a Don 
Giovanni összes szerepére és egy korrepetitori állás betöltésére.
(KultúrPont)Meghallgatást hirdet a Miskolci Nemzeti Színház a színház kórusába 
minden szólamba, Mozart: Don Giovanni című operájának összes szerepére valamint 
egy korrepetitori állás betöltésére. A kórusmeghallgatást 2013. augusztus 27-én és
28-án, a Don Giovanni meghallgatást 2013. szeptember 23-án, a...  &raquo; Tovább

 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
4.1 Nyelvparádé - a nyelvtanulási lehetőségek vására

 14. alkalommal rendezik meg a Nyelvparádét, a nyelvtanulási lehetőségek vásárát a
Millenárison.
(KultúrPont)2013. szeptember 6. és 8. között rendezik meg 14. alkalommal a 
Nyelvparádét, a nyelvtanulási lehetőségek vásárát. A nyelvtanulási módszereket és 
eszközöket megismertető rendezvénynek a Millenáris ad otthont. A látogatókat 
bemutató órák, próba nyelvvizsgák, előadások és műhelyfoglalkozások is...  &raquo;
Tovább

 
4.2 A NEMO éves konferenciája Bukarestben

 Bukarestben rendezi meg 2013-as konferenciáját az Európai Múzeumi Szervezetek 
Hálózata, a NEMO.
(on-the-move)2013. november 1. és 3. között rendezi meg éves konferenciáját 
Bukarestben (Románia) a Network of European Museum Organisations (Európai Múzeumi 
Szervezetek Hálózata, NEMO). A konferenciára nemzeti múzeumi szervezetek 
munkatársait, kulturális döntéshozókat és múzeumi szakembereket várnak. A...  
&raquo; Tovább

 
4.3 Művészeti konferencia a Bostoni Egyetemen

 A TransCultural Exchange művészeti konferenciát rendez 2013 őszén a Bostoni 
Egyetemen.
(on-the-move)2013. október 10. és 13. között a Bostoni Egyetemen konferenciát 



rendez az egyesült államokbeli TransCultural Exchange (Transzkulturális Csere) 
Conference on International Opportunities in the Arts: Engaging Minds (Konferencia
a művészetek nemzetközi lehetőségeiről: az elmék részvétele) címmel. A...  &raquo;
Tovább

 
4.4 Nemzetközi pedagógiai képzés Olaszországban

 Olaszországban nemzetközi pedagógiai képzést rendeznek 2014 tavaszán Shakespeare 
alkotásairól.
(on-the-move)2014. március 9. és 16. között nemzetközi képzést szervez a La Corte 
Ospitale Olasz Kulturális Intézet Rubierában (Olaszország) Shakespeare as a 
pedagogical source in theater and literature (Shakespeare, pedagógiai forrás a 
színházban és az irodalomban) címmel. A képzés során Shakespeare...  &raquo; 
Tovább

 

5. ÖSZTÖNDÍJAK
5.1 Grundtvig látogatások és cserék

Tanulmányutakon vagy konferenciákon való részvétel támogatására hirdet egyéni 
ösztöndíjakat a Grundtvig program keretében az Európai Bizottság.
(Pályázatfigyelő)Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Egész életen át tartó 
tanulás program keretében Grundtvig látogatások és cserék címmel tanulmányutakon 
vagy konferenciákon való részvétel támogatására. A pályázat keretében 
felnőttoktatással foglalkozó szakemberek, a felnőttoktatásba hosszabb kihagyás 
után...  &raquo; Tovább

 
5.2 A Canon Alapítvány kutatói ösztöndíjai

 A Canon Foundation in Europe kutatói ösztöndíjakat hirdet európai és japán 
kutatóknak.
(on-the-move)Ösztöndíjakat hirdet magasan képzett európai és japán kutatóknak a 
Canon Foundation in Europe (Canon Alapítvány Európában). A jelentkezőknek legalább
mesterfokú diplomával vagy doktori fokozattal kell rendelkezniük. Az ösztöndíjjal 
15 kutató munkáját támogatják. Jelentkezési határidő: 2013....  &raquo; Tovább

 
5.3 Fotográfiai alkotóház Jersey szigeten

 Nemzetközi fotográfiai alkotóházi ösztöndíjat hirdet a brit Jersey szigetre a 
Jersey Társaság.
(on-the-move)A Société Jersiaise (Jersey Társaság) nemzetközi fotográfiai 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet Archisle címmel Jersey szigetre (Egyesült 
Királyság). Az ösztöndíj hat hónapra szól. Jelentkezési határidő: 2013. szeptember
10.  &raquo; Tovább

 
5.4 Kutatói ösztöndíj Svájcba

 A Svájci Államszövetség kutatói ösztöndíjat hirdet egyetemi végzettséggel 



rendelkező kutatóknak.
(Pályázatfigyelő)Kutatói ösztöndíjat hirdet valamennyi tudományágban a Svájci 
Államszövetség egyetemi végzettséggel rendelkező kutatóknak. A svájci ösztöndíjra 
német, francia, olasz vagy angol nyelven beszélő kutatók pályázhatnak. Az 
ösztöndíj 12 hónapra szól, és 2014 szeptemberében kezdhető meg. Pályázati...  
&raquo; Tovább

 
5.5 Svájci ösztöndíj művészeti képzésben résztvevőknek

A MÖB Iroda és a Svájci Államszövetség ösztöndíjat hirdet mesterképzésben való 
részvételre művészeti képzésben résztvevőknek


