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

1.1 Tigris - irodalmi alkotópályázat

 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet Tigris címmel a VPM. 
(KultúrPont) 

A Vizuális Pedagógiai Műhely (VPM) irodalmi alkotópályázatot hirdet Tigris címmel. A pályázatra 
magyarországi és határon túli, magyar nyelven író amatőr alkotók verseit és prózai alkotásait várják. A 
kiválasztott alkotások egy online kiadványban jelennek meg. Beküldési határidő: 2013. december... » 
Tovább
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1.2 Európai Nyelvi Díj 2014

 

Ismét pályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány idegen nyelvek oktatásával foglalkozó intézményeknek az Európai Nyelvi Díj 

odaítélésére. 
(KultúrPont) 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a 2014-es Európai Nyelvi Díj odaítélésére az idegen nyelvek 
oktatása terén működő intézményeknek. Az elismerést olyan, nyelvoktatásban érdekelt intézményeknek 
ítélik meg, amelyek átfogó, nemzeti szinten többletértéket képviselő, a tanulók és tanárok tartós... » Tovább

1.3 Pályázat art mozik támogatására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet art mozik szakmai tevékenységének 2013-as támogatására. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet a 2013. július 1. és 2014. március 31. közötti időszakra art mozik szakmai 
tevékenységének támogatására az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A pályázat keretében elnyerhető 
támogatás összege mozitermenként legfeljebb 2 millió forint lehet. A támogatásra szánt keretösszeg 30 
millió... » Tovább

1.4 II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázat

 

A Magyar Néprajzi Társaság meghirdeti a II. Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Második alkalommal hirdeti meg a Tradíció Néprajzi Gyűjtőpályázatot a Magyar Néprajzi Társaság. A 
pályázatra olyan fotókat, filmeket és hangzó anyagokat várnak, amelyek a még tetten érhető tradicionális 
elemeket, eseményeket, alkotókat, alkotásokat, tapasztalatokat dokumentálják. A következő... » Tovább

1.5 Hétmérföld 2013 - képzőművészeti, fotó- és filmpályázat
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum képzőművészeti, fotó- és filmpályázatot hirdet a Színek, ízek, illatok című kiállításhoz 

kapcsolódóan. 
(Pályázatfigyelő) 

Képzőművészeti, fotó- és filmpályázatot hirdet a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Hétmérföld 2013 
címmel. A Színek, ízek, illatok című kiállításhoz kapcsolódó pályázatra alsó és felső tagozatos általános 
iskolás, valamint 16 és 30 év közötti középiskolás diákok, főiskolások és egyetemisták alkotásait... » 
Tovább

1.6 Ilyen házról álmodom - alkotópályázat
A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és a ludbriko.hu alkotópályázatot hirdet általános iskolás diákoknak Ilyen házról álmodom címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. és a ludbriko.hu Ilyen házról álmodom címmel. A 
pályázatra általános iskolás diákok rajzait, festményeit vagy ragasztott alkotásait várják. A legjobbnak ítélt 
három alkotás megjelenik az Otthonok és megoldások című magazinban. Beküldési... » Tovább
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1.7 Pályázat az Év Közösségi Fotósa címre 

 

A Fotózz.hu közösségi oldal fotópályázatot hirdet az Év Közösségi Fotósa 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet a Fotózz.hu fotós közösségi oldal az Év Közösségi Fotósa 2014 cím odaítélésére. A 
címet olyan fotósoknak ítélik oda, akik saját munkájuk mellett értékeléseikkel, tanításaikkal támogatják a 
tanulni vágyó fotósokat. A pályázat 2013. november 1. és 2014. április 30. között... » Tovább

1.8 Logó és arculattervező pályázat

 

A Magyar Nemzeti Múzeum pályázatot hirdet logójának és kis arculatának megtervezésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet logójának és kis arculatának megtervezésére a Magyar Nemzeti Múzeum. A pályázatra 
feliratos és felirat nélküli változatban várják a logóterveket, valamint a logót, névjegyet, levélpapírt, 
borítékot, dossziét, szórólapot és kiadványborítót tartalmazó kis arculati terveket. A... » Tovább

1.9 Így látom a Szent Koronát - rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdet Így látom a Szent Koronát címmel a Lakitelek Népfőiskola. 
(Pályázatfigyelő) 

A Lakitelek Népfőiskola rajzpályázatot hirdet általános iskolásoknak Így látom a Szent Koronát címmel. A 
pályázatra a Szent Koronáról készült rajzokat, festményeket várnak. A beküldött munkákat évfolyamonként 
értékelik. Beküldési határidő: 2013. december 2. » Tovább

1.10 Kaposvár most - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Most Médiacsoport és a Compur Fotóklub Kaposvár most címmel. 
(KultúrPont) 

Kaposvár most címmel fotópályázatot hirdet a Most Médiacsoport és a Compur Fotóklub kaposvári és a 
városban megforduló amatőr fotósoknak. A pályázatra 2012-ben és 2013-ban készült, a somogyi 
megyeszékhelyhez kötődő alkotásokat várnak. Életképek, valamint építészet kategóriákban lehet pályázni. 
A... » Tovább

1.11 Vers-, novella- és rajzpályázat

 Az Elveszett Állatok Alapítvány vers-, novella- és rajzpályázatot hirdet állatbarát gyerekeknek. 
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(KultúrPont) 

Vers-, novella- és rajzpályázatot hirdet állatbarát gyerekeknek az Elveszett Állatok Alapítvány. A pályázaton
olyan alkotásokkal lehet részt venni, amelyek a nyári szünetben a pályázó kis kedvencével megesett igaz 
történetről szólnak. A beküldött alkotásokat közönségszavazásra... » Tovább

1.12 A nagy mese - mesemondó pályázat
Az MTVA pályázatot hirdet gyerekeknek és fiataloknak A nagy mese címmel megrendezendő mesemondó versenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Mesemondó pályázatot hirdet a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) A nagy mese 
címmel 6 és 18 év közötti gyerekeknek és fiataloknak. A pályázatra olyan, a Nagy Mese androidos 
alkalmazással rögzített felvételeket várnak, amelyeken a pályázók mesét mondanak. A következő... » 
Tovább

1.13 Nikon 24/7 - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet a Nikon Értékesítési Magyarország Kft. Nikon 24/7 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nikon Értékesítési Magyarország Kft. fotópályázatot hirdet Nikon 24/7 címmel 14 éven felüli alkotóknak.
A pályázaton csak digitális fényképezőgéppel készített alkotásokkal lehet részt venni. A pályázat három 
játékidőszakból áll, és minden játékidőszakban hét témában kell képeket feltölteni.... » Tovább

1.14 Kulturális akadálymentesítés - esszé- és rajzpályázat
Pályázatot hirdet általános és középiskoláknak Kulturális akadálymentesítés címmel az Összefogás a Jövő Nemzedékéért Oktatási és 

Kulturális Alapítvány. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Összefogás a Jövő Nemzedékéért Oktatási és Kulturális Alapítvány és az Esztrád Színház Közhasznú 
Közművelődési és Kulturális Egyesület esszé- és rajzpályázatot hirdet Kulturális akadálymentesítés címmel.
A pályázaton általános és középiskolai osztályok, közösségek, nonprofit szervezetek és... » Tovább

1.15 Drogmentes bulihuligán - rajzpályázat
Rajzpályázatot hirdet az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom Drogmentes bulihuligán címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Együtt egy Drogmentes Magyarországért Mozgalom rajzpályázatot hirdet Drogmentes bulihuligán 
címmel. A pályázaton alsó és felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás diákok vehetnek részt 
olyan alkotásokkal, amelyek megmutatják, miképpen lehet bódítószerek nélkül bulizni.... » Tovább

1.16 Mondd el a véleményed! - esszépályázat
A Batthyány Lajos Szakkollégium esszépályázatot hirdet Mondd el a véleményed! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Esszépályázatot hirdet Mondd el a véleményed! címmel a Batthyány Lajos Szakkollégium. A pályázaton 
köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt. A következő témákban várják a pályázatokat: Adataim a 
világhálón, avagy a közösségi média használatának veszélyei.; Közoktatási reform, álom vagy... » Tovább
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1.17 Mondd el a véleményed! - fotópályázat
A Batthyány Lajos Szakkollégium fotópályázatot hirdet Mondd el a véleményed! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotópályázatot hirdet Mondd el a véleményed! címmel a Batthyány Lajos Szakkollégium. A pályázaton 
köznevelési intézmények tanulói vehetnek részt. A következő témákban várják a pályázatokat: Adataim a 
világhálón, avagy a közösségi média használatának veszélyei.; Közoktatási reform, álom vagy... » Tovább

1.18 Az én mesém - pályázat
Meseíró és illusztrációs pályázatot hirdet a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Az én mesém címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ meseíró és illusztrációs pályázatot hirdet Az én 
mesém címmel. A pályázatra 7 és 12 év közötti gyerekek, 13 és 17 év közötti fiatalok, valamint felnőttek 
alkotásait várják. A kulturális központ honlapján közzétett mesékhez illusztrációkat is várnak... » Tovább

1.19 Pályázat art besorolású filmek forgalmazására
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2013. évi támogatására. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma art besorolású filmalkotások forgalmazásának 2013.
évi támogatására. A támogatásra art minősítéssel rendelkező, 2013. január 1. és július 31. között bemutatott 
filmalkotások forgalmazói pályázhatnak. A támogatás 2013. január 1. és 2014. január... » Tovább

1.20 Pályázat közösségi kirándulás támogatására
Az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet közösségi kirándulások támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet közösségi kirándulások támogatására az Őszinte Mosoly Közhasznú Alapítvány Egy nap 
Bugaszegen kulturális kísérőprogramokkal címmel. Az ÖM-PA-2014/1 kódszámmal meghirdetett pályázat 
célja egy olyan közösségi kirándulás támogatása, amely hozzájárul a csoportok közösségi élményeinek... » 
Tovább

1.21 Pályázat fiatal filmkészítőknek
Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal filmkészítőknek a hulladékok kezelésével 

kapcsolatos filmek készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. 30 évnél fiatalabb 
filmkészítőknek egy, a hulladékok kezelésével foglalkozó sorozat koncepciójának és pilotepizódjának 
megalkotására. A pályázaton főként 15 és 25 év közötti fiatalok vehetnek részt. A pályaműveket szakmai... »
Tovább

1.22 Keresztféléves kurzusok indulnak az Íróiskolában

 A Magyar Írószövetség 2014 januárjától keresztféléves kurzusokat indít az Íróiskolájában. 
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(KultúrPont) 

2014 januárjától keresztféléves kurzusokat indít Íróiskolájában a Magyar Írószövetség. A kétéves 
akkreditált képzésen költők és írók tartanak előadásokat, és segítenek a szakmai kapcsolatépítésben és a 
legjobb írások publikálásában. Jelentkezési határidő: 2013. december 15. » Tovább

1.23 Radnóti és kortársai szavalóverseny

 

2014 februárjáig lehet jelentkezni a Magyar Írószövetség Radnóti és kortársai című szavalóversenyére. 
(KultúrPont) 

A Magyar Írószövetség 2014. április 11-én szavalóversenyt rendez középiskolás diákoknak Radnóti és 
kortársai címmel. A versenyre 9-12. osztályos középiskolás diákok nevezéseit várják. Radnóti Miklós egy 
szabadon választott költeményével, valamint az alábbi költők egy szabadon választott versével... » Tovább

1.24 Tizenkét hónap - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet gyermekeknek Tizenkét hónap címmel az Art-Bungalow. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Art-Bungalow honlap fotópályázatot hirdet gyerekeknek Tizenkét hónap címmel. A pályázaton csak 16 
évnél fiatalabb gyerekek vehetnek részt. A pályázat keretében minden hónapban meghirdetnek egy aktuális 
témát, és ebben a témában várják az alkotásokat. Az első témakör: kedvenc állatom. Az első... » Tovább

1.25 Oni rajzpályázat

 

Rajzpályázatot hirdetnek az Oni: Szürke vér című regény kapcsán. 
(Pályázatfigyelő) 

A Ciceró Könyvstúdió rajzpályázatot hirdet az Oni: Szürke vér című regény kapcsán. A pályázatra Buglyó 
Gergely regényéhez kapcsolódó alkotásokat várnak. Az eredményeket 2014. január 13-án teszik közzé. 
Beküldési határidő: 2013. december 31. » Tovább

1.26 Európa–Kína–Brazília nemzetközi párbeszéd

 

21 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják a 2014-ben, Nemzetközi párbeszéd: Változtasd meg Utópiát! címmel megrendezendő 

európai, kínai, brazíliai együttműködéshez. 
(on-the-move) 

A European Alternatives csoport 2014-ben Nemzetközi párbeszéd: Változtasd meg Utópiát! címmel 
nemzetközi együttműködést kezdeményez Európa, Kína és Brazília között. Az együttműködéshez 21 és 35 
év közötti brazíliai, kínai és európai fiatalok jelentkezését várják. Olyan fiatalok jelentkezhetnek,... » 
Tovább

1.27 Mondola vers- és prózamondó verseny
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Az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ pályázatot hirdet a 2014-ben első alkalommal megrendezendő országos Mondola 

vers- és prózamondó versenyen való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az oroszlányi Kölcsey Ferenc Művelődési Központ a 2014 januárjában első alkalommal 
megrendezendő Mondola vers- és prózamondó versenyen való részvételre. A versenyen a következő 
kategóriákban lehet szerepelni: 6 és 10 év közöttiek; 11 és 14 év közöttiek; 15 és 19 év közöttiek; 20... » 
Tovább

1.28 Pályázat a 14. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjára

 

A 14. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjára hirdet pályázatot amatőr és profi alkotóknak Gulyás Gábor miniszteri biztos. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a 14. alkalommal megrendezendő Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjának 
kiállítására Gulyás Gábor miniszteri biztos, a Velencei Biennále nemzeti biztosa. A pályázaton olyan 
személyek és csoportok vehetnek részt, akik jártasak a kortárs építőművészetben és rendelkeznek... » 
Tovább

1.29 Pályázat művészeti és kulturális projektek támogatására

 

A Magyarország Kezdeményezések Alapítvány pályázatot hirdet művészeti és kulturális projektek támogatására. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet művészeti és kulturális projektek megvalósításának támogatására a Hungary Initiatives 
Foundation (Magyarország Kezdeményezések Alapítvány, HIF). Olyan projektek támogatására lehet 
pályázni, amelyek összhangban vannak a HIF küldetésével. Az elnyerhető támogatás összege legfeljebb... » 
Tovább

1.30 Kaleidoszkóp Különkiadás
Amatőr előadók jelentkezését várják a Kaleidoszkóp Különkiadás címmel megrendezendő versfesztiválra. 
(KultúrPont) 

2013. november 30-án és december 1-jén Kaleidoszkóp Különkiadás címmel rendezik meg a versfesztivált, 
amely a 2013-ban elmaradt 15. Kaleidoszkóp VersFesztivált helyettesíti. A versmondó fesztiválra két 
kategóriában lehet jelentkezni: Junior Kaleidoszkóp Versmondó Verseny; Klasszikus és Kortárs... » 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
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2.1 Gazdasági igazgatót keres az Országos Színháztörténeti Múzeum
Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet gazdasági igazgatót keres. 
(EMMI) 

Pályázatot hirdet az emberi erőforrások minisztere az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 
gazdasági igazgató munkakörének betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony határozott időre, öt évre szól. 
Elvárások: felsőoktatásban szerzett végzettség, okleveles könyvvizsgálói vagy államháztartási... » Tovább

2.2 Álláslehetőség Amszterdamban

 

Támogatásfejlesztő munkatársat keres 2014 januárjától az ECF. 
(on-the-move) 

A European Cultural Foundation (Európai Kulturális Alapítvány, ECF) 2014 januárjától támogatásfejlesztő 
munkatársat keres hét hónapra. Az új munkatárs feladata lesz az alapítvány legnagyobb adományozóival 
való közös munka, és a szponzori kezdeményezések irányítása. A szerződés heti négy napra szól,... » 
Tovább

2.3 Programkurátort keres a Photoworks
A brightoni Photoworks kortárs fotóművészeti szervezet programkurátort keres. 
(on-the-move) 

Programkurátort keres a brightoni (Egyesült Királyság) Photoworks kortárs fotóművészeti szervezet. Az 
állásinterjút 2013. december 12-én tartják. Jelentkezési határidő: 2013. december 2. » Tovább

2.4 Adminisztrátort keres a Tempus

 

A Tempus Közalapítvány adminisztrátort keres a Norvég Alap programmal kapcsolatos feladatok elvégzésére. 
(Tempus) 

Adminisztrátort keres a Tempus Közalapítvány a Norvég Alap programmal kapcsolatos adminisztrátori 
feladatok elvégzésére. Elvárások: középfokú végzettség, legalább kétéves adminisztrátori tapasztalat, 
társalgási szintű angol nyelvtudás, jó kommunikációs készség. A teljes munkaidejű állás azonnal... » 
Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Irodalmi fesztivál Berlinben
2014 májusában irodalmi fesztivált szervez a berlini Lettrétage Irodalmi Ház Irodalmi események hete címmel. 
(KultúrPont) 

A berlini Literature House Lettrétage (Lettrétage Irodalmi Ház) 2014 májusában irodalmi fesztivált szervez 
Week of Literary Happenings (Irodalmi események hete) címmel. A németországi fesztivál célja, hogy az új 
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irodalmi formáknak és az irodalmi bemutatók innovatív formáinak helyet adjon. A... » Tovább

3.2 IUGTE előadó-művészeti labor
Intenzív kurzust szervez 2014 elején az IUGTE előadóművészeknek. 
(KultúrPont) 

2014. január 13. és március 3. között intenzív kurzust szervez Vilniusban az International University 
"Global Theatre Experience" ("Globális Színházi Élmény" Nemzetközi Egyetem, IUGTE). A litvániai 
kurzusra táncosokat, koreográfusokat, valamint fizikai színházi és kortárs cirkuszi előadóművészeket... » 
Tovább

3.3 Erasmus+ tájékoztató napok
2013 novemberében tájékoztató napokat szerveznek a 2014-ben induló Erasmus+ programról. 
(Tempus) 

Tájékoztató napokat szervez a Tempus Közalapítvány 2013. november 20-án és 21-én az Erasmus+ 
programról. Az Európai Unió új programja az oktatást-képzést, az ifjúsági területet és a sportot is magában 
foglalja. A tájékoztató napon szó lesz az új program céljairól és szerkezetéről, a... » Tovább

3.4 Mutass utat! - konferencia
2013 novemberében Mutass utat! címmel konferenciát szerveznek a fiatalok foglalkoztatásáról Budapesten. 
(Tempus) 

Mutass utat! címmel konferenciát szerveznek 2013. november 28-án Budapesten az EURES, az Eurodesk, 
az Euroguidance és az Europass hálózatok magyarországi képviselői. A konferencia témája a 
foglalkoztatási, az ifjúsági és az oktatási, képzési terület. A részvétel előzetes jelentkezéshez kötött.... » 
Tovább

3.5 Mesterkurzus színjátszó rendezőknek
A Magyar Szín-Játékos Szövetség 2013 decemberében mesterkurzust indít színjátszó rendezőknek. 
(KultúrPont) 

2013. december 7-én mesterkurzust indít színjátszó rendezőknek a Magyar Szín-Játékos Szövetség. Az öt 
hétvégén megrendezendő kurzus témái a következők: a fizikai színház, a kreatív zene, egy előadás 
létrehozása, színészvezetési gyakorlatok, mese- és novella adaptáció, beszéd a színpadon,... » Tovább

3.6 Felsőoktatási-mobilitási-esélyegyenlőségi angol szaknyelvi képzés

 

A Tempus Közalapítvány Felsőoktatási-mobilitási-esélyegyenlőségi angol szaknyelvi képzést indít magyar felsőoktatási intézmények 

esélyegyenlőségi/fogyatékosügyi, és nemzetközi mobilitásért felelős koordinátorainak, valamint oktatóinak. 
(Tempus) 

Felsőoktatási-mobilitási-esélyegyenlőségi angol szaknyelvi képzést indít magyar felsőoktatási intézmények 
esélyegyenlőségi/fogyatékosügyi, és nemzetközi mobilitásért felelős koordinátorainak, valamint oktatóinak 
a Tempus Közalapítvány. A 30 órás képzést két nyelvi szinten tartják meg. A B2... » Tovább
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3.7 4. Il Garda in Coro Gyermekkórusverseny

 

Negyedik alkalommal rendezik meg az Il Garda in Coro Nemzetközi Gyermekkórusversenyt 2014 tavaszán Olaszországban. 
(KultúrPont) 

2014. április 22. és 26. között Veronában (Olaszország) rendezik meg negyedik alkalommal az Il Garda in 
Coro Nemzetközi Gyermekkórusversenyt. A versenyre várják gyermekkarok jelentkezését. Jelentkezési 
határidő: 2013. december 31. » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervezőt keresnek egy francia fesztiválhoz
A franciaországi A l’Quest utcaművészeti fesztiválhoz keres társszervezőket a fesztivál szervezője. 
(Member Search Call) 

Társszervezőket keres a franciaországi A l’Quest utcaművészeti fesztivál szervezője. A fesztivált 2014. 
június 18. és 22. között rendezik meg Poitiers város környékén. » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Koreába

 

A dél-koreai Incheon művészeti platform alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a dél-koreai Incheon művészeti platform. Az ösztöndíjra 
vizuális művészetek, előadó-művészetek, valamint irodalom és kritika kategóriákban lehet pályázni. Az 
ösztöndíj három hónapos. Jelentkezési határidő: 2013. november 19. » Tovább

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

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

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
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A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága
és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.


