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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Nyilvános konzultáció a 2014-2020-as időszak uniós forrásairól
Számít a szavam! címmel társadalmi egyeztetés indult a 2014-2020-as időszak uniós forrásairól. 
(KultúrPont) 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség nyilvános konzultációt indít Számít a szavam! címmel a 2014-2020-as 
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időszak uniós forrásairól. A www.szamitaszavam.hu oldalon az érdeklődők megtalálhatják a tervezett 
operatív programok teljes szövegét, és javaslatokat is írhatnak az egyes programokhoz. Első körben a... » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 Városi legendák - képzőművészeti pályázat

 

A Szatyor Galéria képzőművészeti pályázatot hirdet hazai alkotóknak és alkotóközösségeknek. 
(KultúrPont) 

Képzőművészeti pályázatot hirdet Városi legendák címmel a Szatyor Galéria. A pályázatra hazai alkotók és 
alkotóközösségek műveit várják régi vagy új keletű budapesti városi legendák témájában. A kiválasztott 
alkotásokból 2013. december 17-én kiállítás nyílik. Beküldési határidő: 2013. december... » Tovább

2.2 Pályázat az Ujvári János Diplomadíjra
Pályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala végzős felsőoktatási hallgatóknak az Ujvári János Diplomadíj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala pályázatot hirdet végzős felsőoktatási hallgatóknak az Ujvári János 
Diplomadíj odaítélésére. A pályázat keretében a végzős hallgatóknak a választott diplomamunka-, illetve 
szakdolgozati témájuknak meghatározott szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait kell... » Tovább

2.3 Színről színre - alkotópályázat
A Szitakötő gyerekfolyóirat alkotópályázatot hirdet Színről színre címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet Színről színre címmel a Szitakötő gyerekfolyóirat. A pályázatra színek témájához 
bármilyen módon kapcsolódó verseket, meséket és cikkeket várnak. Olyan alkotásokkal lehet pályázni, 
amelyek a nyolc éven felüli olvasókat szólítják meg. Beküldési határidő: 2013. december 2. » Tovább

2.4 Színtiszta életerő - jövőnk záloga
Művészeti pályázatot hirdet az Aprólépés csapata Színtiszta életerő – jövőnk záloga címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Az Aprólépés csapata művészeti pályázatot hirdet Színtiszta életerő – jövőnk záloga címmel. A 2013 – A 
vízügyi együttműködés nemzetközi éve céljaihoz kapcsolódó pályázatra a víz témaköréhez kapcsolódó 
művészeti alkotásokat várnak. A következő kategóriákban lehet pályázni: Jövőnk záloga... » Tovább

2.5 Pályázat az Év Bárzongoristája címre

 A New York Café pályázatot hirdet az Év Bárzongoristája cím odaítélésére. 
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(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a New York Café az Év Bárzongoristája cím odaítélésére. A személyes meghallgatást 
2013. november 27-én rendezik meg. Kilenc kiválasztott jut be az elődöntőbe, hat a döntőbe, majd hárman 
mérhetik össze tudásukat a fináléban. A verseny alakulását a közönség is... » Tovább

2.6 Te mit javasolsz Magyarországnak 2014-re?
Pályázatot hirdet az Európai Bizottság Te mit javasolsz Magyarországnak 2014-re? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet BA és MA képzésben résztvevő hallgatóknak Te mit javasolsz 
Magyarországnak 2014-re? címmel. A pályázatra Javaslataim Magyarország számára 2014-ben címmel egy 
legfeljebb négyezer karakteres írást várnak, amely tetszés szerinti számú szakpolitikai ajánlásokat... » 
Tovább

2.7 Pályázat egyházi programok és beruházások támogatására
Pályázatot hirdet az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság egyházi célú program-típusú 

központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Egyházi, Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság pályázatot hirdet 
egyházi célú program-típusú központi költségvetési hozzájárulások támogatási lehetőségeire. A támogatásra 
egyházi jogi személyek és határon túli magyar ajkú egyházi szervezetek pályázhatnak. A... » Tovább

2.8 Siculicidium 250 - képzőművészeti pályázat

 

Képzőművészeti pályázatot hirdetnek Siculicidium 250 címmel a madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából. 
(Pályázatfigyelő) 

A sepsiszentgyörgyi (Románia) Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja és Madéfalva 
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a madéfalvi veszedelem 250. évfordulója alkalmából hivatásos 
képzőművészeknek. A Siculicidium 250 címmel meghirdetett pályázatra két kategóriában várják az... » 
Tovább

2.9 UWC Magyarország ösztöndíjpályázat 2014-2016
Az UWC Magyarországi Egyesülete ösztöndíjpályázatot hirdet középiskolásoknak a hálózat iskoláiba való bekerülésre. 
(Pályázatmenedzser) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a United World Colleges (Egyesült Világ Kollégiumok, UWC) Magyarországi 
Egyesülete a hálózat iskoláiba való bekerülésre középiskolásoknak. Az ösztöndíjra olyan középiskolások 
pályázhatnak, akik 2014. szeptember 1-jén már betöltötték 16. életévüket, de még nem lettek 19... » Tovább

2.10 Építészeti Értékvédelmi Támogatás

 Budapest Főváros Közgyűlése pályázatot hirdet Építészeti Értékvédelmi Támogatás címmel budapesti építmények, azok közvetlen 
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környezete és épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartására, felújítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Budapest Főváros Közgyűlése budapesti építmények, azok közvetlen környezete és 
épületegyüttesek, illetve tartozékaik karbantartására, felújítására Építészeti Értékvédelmi Támogatás 
címmel. A pályázat keretében Budapest főváros építészeti örökségének fővárosi helyi védelméről szóló... » 
Tovább

2.11 A Life for Tomorrow - tanulmánypályázat
Tanulmányok beküldésére hirdetnek pályázatot a 2014 nyarán megjelenő az Egy élet holnap – Társadalmi átalakulások 

Délkelet-Európában című kiadványhoz. 
(KultúrPont) 

A szkopjei (Macedónia) Societas Civilis intézet, a szerbiai Délkelet-európai Empirikus Kulturális 
Tanulmányok Központja, a Koszovói Társadalomkutatási Intézet és a bosznia-hercegovinai Analitika 
Társadalomkutatási Központ pályázatot hirdet tanulmányok beküldésére. A kiválasztott tanulmányok a 
2014... » Tovább

2.12 A St. Gallen Egyetem művészeti pályázata

 

A svájci St. Gallen Egyetem pályázatot hirdet professzionális vizuális művészeknek nyilvános bemutatkozásra. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a svájci St. Gallen Egyetem professzionális vizuális művészeknek egy ígéretes munkájuk 
kiállítására. A pályázatra a következő kategóriákban várják a jelentkezéseket: festmény; fénykép; videó; 
szobor. Pályázati határidő: 2013. október 30. » Tovább

2.13 Aki dudás akar lenni - pályázat iskoláknak
Az Aki dudás akar lenni csapata pályázatot hirdet általános iskoláknak az Aki dudás akar lenni interaktív koncertműsoron való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Aki dudás akar lenni csapata általános iskoláknak az Aki dudás akar lenni interaktív 
koncertműsoron való ingyenes részvételre. A népdalkincseket autentikus formában feldolgozó előadásnak a 
TEMI Fővárosi Művelődési Ház ad otthont 2014. január 15-én. A pályázaton önállóan vagy... » Tovább

2.14 Nagy Országos Szavalóverseny

 

Az Irodalmi Rádió pályázatot hirdet az első alkalommal megrendezendő Nagy Országos Szavalóversenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Irodalmi Rádió a 2014-ben első alkalommal megrendezendő Nagy Országos 
Szavalóversenyen való részvételre. A versenyre 14 és 18 év közötti középiskolások, 18 és 25 év közötti 
egyetemisták, 25 és 65 év közötti felnőttek, valamint 65 év feletti nyugdíjasok jelentkezhetnek. A... » 
Tovább
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2.15 Fürdőbe magyar! - pályázat
A Magyar Fürdőszövetség és az Antropos pályázatot hirdet 1913 után készült fotók beküldésére Fürdőbe magyar! címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet Fürdőbe magyar! címmel a Magyar Fürdőszövetség és az Antropos. A pályázatra 1913 
után készült, régebbi és a közelmúlt fürdőruhadivatját vagy egy-egy fürdő történéseit bemutató fotókat 
várnak. Csak olyan fotókkal lehet pályázni, amelyek a pályázót vagy családtagjait ábrázolják. » Tovább

2.16 Animációval a korrupció ellen - pályázat

 

Animációsfilm-pályázatot hirdet a Transparency International Magyarország Animációval a korrupció ellen címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

A Transparency International Magyarország animációsfilm-pályázatot hirdet Animációval a korrupció ellen 
címmel. A pályázatra legalább két, de legfeljebb öt perc hosszúságú animációs kisfilmeket várnak a 
következő témákban: közbeszerzéssel kapcsolatos eset; jogosítvány megszerzése; kenőpénz adása /... » 
Tovább

2.17 Művészeti igazgatót keresnek Luxemburgba
Művészeti igazgatót keres a luxemburgi Fonds Belval a 2014-ben kezdődő Public Art Experience projekthez. 
(on-the-move) 

A luxemburgi Fonds Belval pályázatot hirdet Public Art Experience (Köztéri művészeti tapasztalat) címmel. 
A projekthez a 2014. április 1. és 2016. március 30. közötti időszakra művészeti igazgatót keresnek. A 
projekt témája az átalakulás. Elvárások: kiállítás-szervezői és projektvezetői... » Tovább

2.18 II. Európai Társadalmi Innovációs Versenypályázat
Az Európai Bizottság második alkalommal hirdeti meg az Európai Társadalmi Innovációs Versenypályázatot. 
(KultúrPont) 

Második alkalommal hirdeti meg az Európai Társadalmi Innovációs Versenypályázatot az Európai 
Bizottság. A szervezők olyan ötleteket várnak, amelyek a munkaerőpiacról kiszorult emberek tehetségének, 
képességeinek, tapasztalatainak újraaktiválásáról, új piaci szegmensek megnyitásáról, illetve új... » Tovább

2.19 Útra készen - pályázat
A Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola fotó- és tervezéspályázatot hirdet iskolásoknak Útra készen címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotó- és tervezéspályázatot hirdet a Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola Útra készen címmel. A 
pályázatra 7. és 8. osztályos tanulók alkotásait várják. A következő kategóriákban lehet pályázni: fotó; 
útitáska. A fotó kategóriában olyan képeket várnak, amelyek a pályázót ábrázolják teljes... » Tovább

2.20 Nagy utazás - pályázat
A Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola divatillusztráció és ruhatervezés pályázatot hirdet Nagy utazás címmel. 
(Pályázatfigyelő) 
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Divatillusztráció és ruhatervezés pályázatot hirdet a Jelky András Iparművészeti Szakközépiskola Nagy 
utazás címmel. A pályázatra középiskolások alkotásait várják. A következő kategóriákban lehet pályázni: 
kreativitást tükröző divatillusztráció saját valós vagy virtuális nagy utazásáról;... » Tovább

2.21 Kreatív kiadvány - grafikai pályázat
A Digitalpress Nyomda pályázatot hirdet tervezőgrafikusoknak Kreatív kiadvány címmel. 
(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Digitalpress Nyomda tervezőgrafikusoknak Kreatív kiadvány címmel. A pályázatra olyan
kiadványok terveit várják, amelyek egyedien, inspiratívan használják a Digitalpress anyagainak és 
eszközeinek lehetőségeivel. Beküldési határidő: 2013. november 18. » Tovább

2.22 Hegedű próbajáték Budapesten

 

2013 novemberében hegedű próbajátékot szervez a Duna Szimfonikus Zenekar. 
(KultúrPont) 

A Duna Szimfonikus Zenekar próbajátékot hirdet I. hegedű tutti egész állásra. A próbajátékot 2013. 
november 28-án rendezik meg Budapesten, a Duna Palotában. AZ állás 2014. január 1-től tölthető be. 
Jelentkezési határidő: 2013. november 20. » Tovább

2.23 Peron Tehetségkutató Fesztivál
Pályázatot hirdet a Peron Music Alapítvány a 2013 novemberében második alkalommal megrendezendő Peron Tehetségkutató 

Fesztiválon való részvételre. 
(KultúrPont) 

A Peron Music Alapítvány, az Udvarhelyi Fiatal Fórum, a Nemzeti Művelődési Intézet és Székelyudvarhely 
(Románia) városa pályázatot hirdet a Peron Tehetségkutató Fesztiválon való részvételre. Olyan zenekarok 
pályázatait várják, akik szeretnék élőben bemutatni saját zenei alkotásaikat. A... » 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 Brácsa tutti próbajáték Budapesten
A MÁV Szimfonikus Zenekar brácsa tutti próbajátékot hirdet. 
(KultúrPont) 

Brácsa tutti próbajátékot hirdet a MÁV Szimfonikus Zenekar. A próbajátékot 2013. december 3-án rendezik 
meg Budapesten, a zenekar próbatermében. Zongorakísérőt nem biztosítanak. Jelentkezési határidő: 2013. 
november 29. » Tovább

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33267
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33267
mailto:info@tpf.hu
http://www.tka.hu/
http://www.kulturpont.hu/palyazat
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33306
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33306
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33302
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33302
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33299
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33299
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33298
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33302


4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 2. ENCATC Akadémia a kulturális kapcsolatokról és a diplomáciáról

 

Még lehet regisztrálni a 2013 novemberében második alkalommal megrendezendő Kulturális kapcsolatok és diplomácia című ENCATC

Akadémiára. 
(KultúrPont) 

2013. november 21-én és 22-én második alkalommal rendezi meg Brüsszelben (Belgium) az ENCATC 
Akadémiát a European Network of Cultural Administration Training Centres (Kulturális Közigazgatási 
Képzési Központok Európai Hálózata, ENCATC). A Kulturális kapcsolatok és diplomácia című rendezvény
témája... » Tovább

4.2 ENCATC tanulmányút New York-ba

 

Nemzetközi tanulmányutat szervez az ENCATC New York-ba 2013 decemberében Új modellek a művészeti és kulturális 

szervezeteknek: innovatív esettanulmányok az USA-ból címmel. 
(KultúrPont) 

2013. december 2. és 5. között nemzetközi tanulmányutat szervez az ENCATC New York-ba New models 
for arts and cultural organisations: Innovative case studies from the USA (Új modellek a művészeti és 
kulturális szervezeteknek: innovatív esettanulmányok az USA-ból). Az egyesült államokbeli... » Tovább

4.3 Intenzív kurzus rendezőknek
2014 elején hathetes intenzív kurzust szervez az IUGTE színházi rendezőknek. 
(KultúrPont) 

Hathetes intenzív kurzust szervez 2014. január 13. és március 3. között Vilniusban (Litvánia) az 
International University "Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, 
IUGTE). A labor lehetőséget nyújt a résztvevőknek, hogy egy nemzetközi csapat tagjaként részt... » Tovább

4.4 Új kézműves műhely a Néprajzi Múzeumban

 

A Néprajzi Múzeum új kézműves műhelyet indít felnőtteknek 2013 novemberében. 
(KultúrPont) 

2013. november 14-én új kézműves műhelyet indít felnőtteknek a Néprajzi Múzeum. A műhely havonta két 
alkalommal, csütörtökönként várja azokat, akiket érdekelnek a hagyományos magyar népi és archaikus 
nemzetközi kultúrákban gyökerező kézműves technikák. A műhelysorozat során novemberben a gyöngy,... 
» Tovább

4.5 Fotótanfolyamok a MOME-n
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2013 novemberében fotótanfolyamokat indít a MOME Fotó 1.0, valamint Streetfotó címmel. 
(KultúrPont) 

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) 2013. november 1-jén fotótanfolyamokat indít az alapszintű 
fotográfia és a streetfotó iránt érdeklődőknek. A tanfolyamokra előképzettség nélkül is lehet jelentkezni. A 
Fotó 1.0 című tanfolyam a fotográfia alapjaiba, a Streetfotó című tanfolyam pedig a... » Tovább

4.6 Brüsszeli párbeszéd
Brüsszeli párbeszéd címmel találkozót szervez 2013 decemberében az ENCATC a kultúra európai parlamenti választásokban játszott 

szerepéről. 
(KultúrPont) 

2013. december 14-én Brussels Conversation (Brüsszeli párbeszéd) címmel találkozót rendez a European 
Network of Cultural Administration Training Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai
Hálózata, ENCATC) Brüsszelben. A belgiumi találkozó célja, hogy innovatív és befolyásos... » Tovább

4.7 Kulturális műhelyfoglalkozás Spanyolországban

 

Találjuk ki 2025 albumát címmel műhelyfoglalkozást szervez 2013 novemberében Spanyolországban az ENCATC. 
(KultúrPont) 

2013. november 20-án műhelyfoglalkozást szervez Bilbaóban (Spanyolország) a Bizkaia International 
Music Experience (Bizkaia Nemzetközi Zenei Élmény, BIME) és a European Network of Cultural 
Administration Training Centres (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, 
ENCATC). Az... » Tovább

4.8 Az ENCATC 21. éves konferenciája
21. alkalommal rendezi meg 2013 novemberében éves konferenciáját az ENCATC. 
(KultúrPont) 

2013. november 5. és 7. között rendezi meg 21. éves konferenciáját a European Network of Cultural 
Administration Training Centers (Kulturális Közigazgatási Képzési Központok Európai Hálózata, 
ENCATC) Antwerpenben. A belgiumi konferencián szemináriumot is rendeznek Education in Cultural 
External... » Tovább

4.9 CREA.M projektzáró konferencia
Belgiumban 2013 novemberében rendezik meg a CREA.M projekt záró konferenciáját. 
(KultúrPont) 

2013. november 7-én projektzáró konferenciát rendeznek Antwerpenben Which education for tomorrow’s 
cultural managers: are skills and competences enough? (Milyen oktatás kell a jövő kulturális 
menedzsereinek: vajon elég a készség és a kompetencia?) címmel. A belgiumi konferencia az Európai... » 
Tovább

4.10 Merésznek lenni, elfogadni a változást - konferencia
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2014 májusában konferenciát rendez az AAAE Kanadában Merésznek lenni, elfogadni a változást címmel. 
(KultúrPont) 

Az Association of Arts Administration Educators (Művészeti Adminisztrációs Oktatók Szövetsége, AAAE) 
2014. május 29. és 31. között rendezi meg 2014-es konferenciáját Montrealban (Kanada). A Being Bold, 
Embracing Change (Merésznek lenni, elfogadni a változást) című konferenciára várják előadók... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervezőt keresnek egy fordítási projekthez
A franciaországi Paul Éluard Színház társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres a franciaországi Paul Éluard Színház a Kreatív Európa program keretében benyújtandó 
pályázatához. Az Interkonsenti (Egyetértés) című együttműködési és mobilitási projekt témája a fordítás és 
feliratozás előadó-művészetekben betöltött szerepe. A projekt során a résztvevő országok... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

6.1 Chicagói elismerés Molnár Piroskának

 

Molnár Piroska elismerő oklevelet kapott Szász János A nagy füzet című filmjében nyújtott érzékletes és emberi alakításáért 

Chicagóban. 
(KultúrPont) 

Elismerő oklevelet kapott a Chicagói Filmfesztiválon Szász János A nagy füzet című filmjében nyújtott 
érzékletes és emberi alakításáért Molnár Piroska. A Magyar Nemzeti Filmalap támogatásával készült 
alkotás Agota Kristof regényéből készült. » Tovább

6.2 Fődíjat kapott a Lágy eső Nizzában

 

Nagy Dénes Lágy eső című rendezése fődíjat kapott a nizzai rövidfilmfesztiválon. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult 2013. október 20-án a nizzai rövidfilmfesztivál. A franciaországi seregszemle zsűrije 
Nagy Dénes Lágy eső című rendezésének ítélte a fődíjat. A versenyprogramban 30 európai országból 
összesen 83 rövidfilm indult. A Lágy eső korábban a budapesti Friss hús rövidfilmfesztivál... » Tovább

6.3 Eurimages-döntések
Egy magyar részvételű projekt támogatásáról is döntött az Eurimages igazgatótanácsa 132. ülésén Vilniusban. 
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(KultúrPont) 

20 európai koprodukciós film gyártási támogatásáról döntött az Európa Tanács filmalapja, az Eurimages 
igazgatótanácsa a 2013. október 15. és 17. között Vilniusban (Litvánia) rendezett 132. ülésén. Támogatást 
kapott az 1989 című dán dokumentumfilm is, amelynek magyar és német társ producere is van. » Tovább

6.4 Újabb díjat kapott az Aglaja

 

Deák Krisztina Aglaja című filmje megkapta a orenburgi filmfesztivál fődíját. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult a 2013. október 14. és 19. között megrendezett orenburgi filmfesztivál 
Oroszországban. Deák Krisztina Aglaja című filmje megkapta a seregszemle fődíját és a szponzori 
különdíjat. Az Aglaja már Antalyában (Törökország), Porto Alegrében (Brazília) és Monte-Carlóban 
(Monaco) is... » Tovább

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Hozd létre a saját kulturális központod! - útmutató
Kilencoldalas útmutatót jelentetett meg a TEH Hozd létre a saját kulturális központod! címmel. 
(KultúrPont) 

A Trans Europe Halles (TEH) kilencoldalas útmutatót jelentetett meg Hozd létre a saját kulturális 
központod! címmel. Az útmutató szerzője Robert Blaško, a szlovákiai Stanica kulturális központ 
társ-alapítója. A kiadvány azok számára készült, akik új kulturális központ létrehozására készülnek. Az... » 
Tovább

7.2 A Carnegie Mellon Egyetem kutatási programja
Új kutatási programot indított AMTLab címmel a Carnegie Mellon Egyetem. 
(KultúrPont) 

A Carnegie Mellon Egyetem (USA) művészeti menedzsment mesterprogramja új kutatási programot indított
Arts Management & Technology Laboratory (Művészeti Menedzsment és Technológia Laboratórium, 
AMTLab) címmel. Az AMTLab célja, hogy a jelenlegi és jövőbeli művészeti vezetők, szakemberek és 
kutatók... » Tovább

7.3 A láthatatlan kéz - az IETM kiadványa
Új kiadványt tett közzé az IETM A láthatatlan kéz címmel a művészet és a gazdaság kapcsolatáról. 
(KultúrPont) 

Az IETM (Kortárs Előadó Művészetek Nemzetközi Hálózata) új kiadványt tett közzé The Invisible Hand (A
láthatatlan kéz) címmel. A Fresh Perspectives (Friss perspektívák) sorozat első része a művészet és a 
gazdaság kapcsolatát vizsgálja. A kiadvány szerzői olyan művészeti projekteket elemeztek,... » Tovább
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