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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Tagfelvétel az Európai Unió Ifjúsági Zenekarába!

 A 2014/2015-ös évadra is várja 14 és 24 év közötti (1989. január 01. és 1999. december 31. között született) fiatal zenészek jelentkezését 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33568
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#62
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#61
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#53
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#52
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#51
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#41
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#35
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#34
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#33
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#32
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#31
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#219
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#218
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#217
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#216
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#215
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#214
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#213
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#212
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=650#211
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33568


az Európai Unió Ifjúsági Zenekara (European Union Youth Orchestra - EUYO). 
(KultúrPont) 

A zenekar zenei igazgatója Vladimir Ashkenazy. Az EUYO minden évben számos európai országot bejár 
turnéja során, a legismertebb zeneszerzők műveit előadva, népes közönség előtt. A tagfelvétel 
magyarországi ügyeit a KultúrPont Iroda intézi - 2014. január 21-ig várjuk a kitöltött és aláírt... » Tovább

1.2 Kreatív Európa: új program Európa kulturális és kreatív ágazatainak támogatására

 

Európának olyan kihívásokkal kell szembenéznie, amelyekre a külön-külön fellépő tagállamok gyakran nem találnak hatékony 
megoldást. A kulturális és kreatív ágazatok jól példázzák, mi mindent érhetünk el, ha egyesítjük erőforrásainkat és együttműködünk a 
transznacionális problémák megoldása érdekében – ezzel egyben megragadva annak lehetőségét is, hogy globális szinten növeljük 

Európa kulturális jelentőségét. 
(KultúrPont) 

A kulturális és kreatív ágazatok jelenleg az uniós GDP 4,5%-át teszik ki, és több mint 8 millió embernek 
adnak munkát. Az ágazatok igen jelentős szerepét tovább erősíti, ha a más területekre, például a turizmusra 
és az IT-szektorra gyakorolt másodlagos hatásaikat is figyelembe vesszük.... » Tovább

1.3 Kreatív Európa: pályázat az irodalmi díj megszervezésére
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Kreatív Európa program keretében az Európai Unió éves irodalmi díjának megszervezésére és

odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Kreatív Európa program keretében az Európai Unió éves irodalmi 
díjának megszervezésére és odaítélésére. A pályázat célja az EU irodalmi díj átadásának folytonosságát 
biztosítani a 2014-es díjátadást követően. Egy olyan szervezetet vagy konzorciumot kívánnak... » Tovább

1.4 Kreatív Európa: pályázat a könnyűzenei díj megszervezésére
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a Kreatív Európa program keretében az EU éves kortárs könnyűzenei díjának megszervezésére 

és odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság a Kreatív Európa program keretében az Európai Unió éves kortárs 
könnyűzenei díja, a European Border Breakers Díj megszervezésére és odaítélésére. A pályázaton olyan 
közjogi vagy magánjogi szervezetek vehetnek részt, amelyek főként a könnyűzene területén... » Tovább

1.5 Kreatív Európa: Megjelent az új kiírás!

 

2013 decemberében a Bizottság közzétette az új 2014-2020-as program területeit és a pályázati információkat. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság meghirdette a "Kreatív Európa" program első kiírását. A dokumentum tartalmazza a 
prioritásokat, pályázati feltételeket, kritériumokat, illetve a pályázat lebonyolításának menetét. A kiírás 
eredeti szövege a pályázati űrlapokkal együtt megtalálható az ügynökség... » Tovább
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2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 VI. Nemzetközi Bartók Béla Zongoraverseny

 

Várja a jelentkezéseket a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Kara a 2014 márciusában hatodik alkalommal megrendezendő 

Nemzetközi Bartók Béla Zongoraversenyre. 
(KultúrPont) 

2014. március 25. és 30. között rendezik meg hatodik alkalommal a Nemzetközi Bartók Béla 
Zongoraversenyt a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. A versenyre már várják 1979. január 
1. után született fiatal zongoristák nevezését. A műveket a háromfordulós versenyen kotta nélkül kell 
előadni.... » Tovább

2.2 A kultúra, mint cél a 2015 utáni fejlesztési menetrendben

 

Tanulmányt tett közzé az Európai Kulturális Akció A kultúra, mint cél a 2015 utáni fejlesztési menetrendben címmel. 
(on-the-move) 

Culture as a Goal in the Post-2015 Development Agenda (A kultúra, mint cél a 2015 utáni fejlesztési 
menetrendben) címmel tanulmányt tett közzé a Culture Action Europe (Európai Kulturális Akció, CAE). A 
kiadvány emlékeztet arra a folyamatra, amelynek eredményeképpen a kultúrát a fejlődés... » Tovább

2.3 Sony Nemzetközi Fotográfiai Díj

 

Nemzetközi fotópályázatot hirdet a World Photography Organisation Sony Nemzetközi Fotográfiai Díj címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A World Photography Organisation (Nemzetközi Fotográfiai Szervezet) nemzetközi fotópályázatot hirdet 
Sony World Photography Award (Sony Nemzetközi Fotográfiai Díj) címmel. A pályázatra hivatásos 
fotósok, 20 évnél fiatalabb fotósok, valamint 18 és 30 év közötti fiatal fotósok küldhetnek be... » Tovább

2.4 Haj regö rejtem regö-rejtem magyar népmese cserkész pályázat
A mesekiado.hu magyar népmese cserkész pályázatot hirdet Haj regö rejtem regö-rejtem címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Magyar népmese cserkész pályázatot hirdet a mesekiado.hu Haj regö rejtem regö-rejtem címmel. A 
pályázatra magyar cserkészek jelentkezését várják. A résztvevők feladata az, hogy éves szinten minél több 
magyar népmesét mondjanak el, ezt dokumentálják videón, és töltsék fel a Youtube videómegosztóra.... » 
Tovább

2.5 Mese-nagykövet kerestetik üveghegyen innen és túl
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A mesekiado.hu pályázatot hirdet Mese-nagykövet kerestetik üveghegyen innen és túl címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Mese-nagykövet kerestetik üveghegyen innen és túl címmel a mesekiado.hu. A pályázatra 
olyan meseszeretők jelentkezését várják, akik szívesen töltenének el családjukkal néhány napot egy távoli 
országban élő magyar családnál, vagy határon túli magyarként egy magyarországi családnál.... » Tovább

2.6 Pályázat egyetemi kurzusok indítására 

 

Az Erste Alapítvány a Patterns Lectures program keretében pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre egyetemi kurzusok indításának 

támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Erste Alapítvány a 2014/2015-ös tanévre a Patterns Lectures program keretében 
egyetemi kurzusok indításának támogatására. A pályázat keretében olyan kurzusokat támogatnak, amelyek 
témája a művészettörténet, a kulturális elmélet és a kulturális tanulmányok, és amelyek a közép-,... » 
Tovább

2.7 Közbeszerzés: az EU-órák program fejlesztése
Az Európai Parlament Tájékoztatási Irodája Magyarországon közbeszerzési eljárást indít az EU-órák program fejlesztésére és 

továbbvitelére 2014 márciusától. 
(KultúrPont) 

Közbeszerzési eljárást indít Tematikus látogatói csoportok szervezése címmel az Európai Parlament 
Tájékoztatási Irodája Magyarországon az EU-órák program fejlesztésére és továbbvitelére 2014 
márciusától. Az EU-órák célja, hogy középiskolás, általános iskolás, egyetemista és más, speciális... » 
Tovább

2.8 Szeged - más szemmel
Pályázatot hirdet jegyzetek, valamint fotó- és videóesszék készítésére Szeged – más szemmel címmel az Apertúra Magazin. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Apertúra Magazin pályázatot hirdet Szeged – más szemmel címmel jegyzetek, fotó- és videóesszék 
készítésére. A következő témákhoz kapcsolódó alkotásokkal lehet pályázni: Szeged szobrai; Gyógyítsd meg 
a várost!; Miről mesélnek a terek és az épületek?; Szeged szórakozóhelyei; Szeged cégérei... » Tovább

2.9 Aranytoll Díj
A Magyar Újságírók Országos Szövetsége várja a nevezéseket az Aranytoll Díj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Várja a nevezéseket a Magyar Újságírók Országos Szövetsége az Aranytoll Díj odaítélésére. Az Aranytollra 
olyan újságírók nevezhetők, akik több évtizedes újságírói pályafutásuk alatt érdemes és kiemelkedő munkát 
végeztek. A díjat 2014. március 15-én, a Magyar Sajtó Napján adják át. Nevezési... » Tovább

2.10 Színjátszó tábor - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Színjátszó táborban való 

részvételre. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Színjátszó táborban való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói jogviszonyban álló,
legalább tíz, de legfeljebb 14 éves gyerekek vehetnek részt. A pályázatot egyénileg nyújthatják... » Tovább

2.11 Zenei tábor - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Zenei (klasszikus és népzene) 

táborban való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Zenei (klasszikus és népzene) táborban való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói 
jogviszonyban álló, legalább tíz, de legfeljebb 14 éves gyerekek vehetnek részt. A pályázatot... » Tovább

2.12 Hrabal habbal - rövidfilm-pályázat
A budapesti Cseh Centrum rövidfilm-pályázatot hirdet Hrabal habbal címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rövidfilm-pályázatot hirdet a budapesti Cseh Centrum Hrabal habbal címmel Bohumil Hrabal születésének 
100. évfordulójára. Olyan rövidfilmekkel lehet pályázni, amelyek Hrabal életének és munkásságának fő 
motívumait dolgozzák fel. Archív, tehát Hrabal életében, 1997-ig készült alkotások esetén... » Tovább

2.13 Népzene tábor - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Népzene táborban való 

részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Népzene táborban való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói jogviszonyban álló, 
legalább nyolc, de legfeljebb 14 éves gyerekek vehetnek részt. A pályázatot egyénileg nyújthatják... » 
Tovább

2.14 Népi mesterségek tábora - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Népi mesterségek táborában 

való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Népi mesterségek táborában való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói 
jogviszonyban álló, legalább 10, de legfeljebb 14 éves gyerekek vehetnek részt. A pályázatot csoportosan... 
» Tovább

2.15 Médiatábor - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Médiatáborban való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Médiatáborban való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói jogviszonyban álló, 
legalább 14, de legfeljebb 17 éves gyerekek vehetnek részt. A tábort 2014. június 29. és július 4.... » Tovább

2.16 Író-olvasó tábor - pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Író-olvasó táborban való 

részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Író-olvasó táborban való részvételre. A táborban magyarországi, tanulói jogviszonyban álló,
legalább 14, de legfeljebb 17 éves gyerekek vehetnek részt. A tábort 2014. július 20. és 25.... » Tovább

2.17 Erzsébet-tábor pályázat
A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet az Erzsébet-program keretében megrendezendő Erzsébet-táborban való 

részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány a 2014 nyarán az Erzsébet-program keretében 
megrendezendő Erzsébet-táborban való részvételre. A pályázaton magyarországi, tanulói jogviszonyban 
álló, legalább nyolc, de legfeljebb 13 éves gyerekek szülei vehetnek részt. A gyermekek táboroztatása... » 
Tovább

2.18 Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napok 
Pályázatot hirdetnek amatőr szabadszínházi együtteseknek, versmondó műhelyeknek és önálló előadóknak a 34. alkalommal 

megrendezendő Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokon való részvételre. 
(KultúrPont) 

Balassagyarmat Város Önkormányzata, a Mikszáth Kálmán Művelődési Központ és a Magyar Szín-Játékos 
Szövetség pályázatot hirdet a 34. alkalommal megrendezendő Madách Imre Irodalmi és Színjátszó Napokon
való részvételre. A pályázaton magyar nyelvű, nem hivatásos, amatőr, alternatív, szabadszínházi... » Tovább

2.19 BIO50 - 24. Dizájn Biennálé
Várják a jelentkezéseket a 2014 szeptemberében kezdődő BIO50 – 24. Dizájn Biennáléra. 
(KultúrPont) 

2014. szeptember 18. és december 7. között 24. alkalommal rendezik meg Ljubljanában (Szlovénia) a 
BIO50 – Dizájn Biennálét, amelyre várják dizájner-, építész- és diákcsapatok jelentkezését. A biennáléra a 
következő témákban várják a projekteket: fenntartható fejlődés; az ételek ismerete;... » 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 
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3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Projektvezetőt keres az Arterial Hálózat

 

Az Arterial Hálózat projektvezetőt keres 2014 márciusától a fokvárosi titkárságára. 
(on-the-move) 

Projektvezetőt keres 2014. március 1-jétől az Arterial Hálózat fokvárosi (Dél-afrikai Köztársaság) 
titkárságára. A leendő projektvezető feladata az Artwatch Africa program irányítása. Elvárások: szociális 
vagy bölcsészettudományi diploma; három év projektvezetési tapasztalat; az emberi jogok... » Tovább

3.2 Álláslehetőségek Hollandiában

 

Az amszterdami ECF kommunikációs szakembert és adminisztrátort keres. 
(on-the-move) 

A European Cultural Foundation (Európai Kulturális Alapítvány, ECF) munkatársakat keres Amszterdamba 
(Hollandia). A következő pozíciókba várják a jelentkezéseket: 2014. februári kezdéssel kommunikációs 
szakember meghatározott 6-7 hónapos időtartamra; valamint adminisztrátort a STEP Beyond utazási... » 
Tovább

3.3 Munkalehetőség Ciszjordániában

 

Koordinátort keres a ciszjordániai Freedom Theater. 
(on-the-move) 

A ciszjordániai (Palesztina) Freedom Theater koordinátort keres a March Freedom Ride (Márciusi 
Szabadság Futam) szervezési feladatainak ellátásához. Elvárás a folyékony arab és angol nyelvtudás. Az 
ideális jelöltet már 2013 decemberétől várják. Jelentkezési határidő: 2013. december 31. » Tovább

3.4 Igazgatót keres egy kairói szervezet

 

A Culture Resource kairói nonprofit művészeti szervezet igazgatót keres. 
(on-the-move) 

2014 márciusától új munkatársat keres a kairói (Egyiptom) Culture Resource nonprofit művészeti szervezet.
Az új munkatárs 2014 márciusától konzultánsként fog dolgozni, 2014 augusztusában pedig felváltja a 
jelenlegi igazgatót. Jelentkezési határidő: 2013. december 31. » Tovább

3.5 Kürt próbajáték Budapesten
Kürt próbajátékot hirdet a MÁV Szimfonikus Zenekar. 
(KultúrPont) 
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A MÁV Szimfonikus Zenekar kürt próbajátékot hirdet I. kürt váltó II.-III.-IV. teljes állás betöltésére. A 
próbajátékot 2014. február 1-jén rendezik meg a zenekar próbatermében, Budapesten. A kottaanyagot 2014. 
január 6-tól lehet átvenni a zenekari állások részletes listájával... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 TEH-konferencia Amszterdamban

 

2014 tavaszán konferenciát rendez Amszterdamban a TEH A jövő már nem az, ami volt címmel. 
(on-the-move) 

A Trans Europe Halles (TEH) konferenciát rendez 2014. április 2. és 4. között Amszterdamban (Hollandia) 
The Future in Not What It Used to Be (A jövő már nem az, ami volt) címmel. A háromnapos 
interdiszciplináris konferencia egyebek mellett a kulturális szervezetek jövőbeni kilátásaival, a... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Tagfelvételt hirdet az Európai Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata

 

20 és 35 év közötti fiatal kulturális szakemberek jelentkezését várja az Európai Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata. 
(on-the-move) 

A European Cultural Parliament Youth Network (Európai Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata) 
tagfelvételt hirdet. A fiatal kulturális szakemberek hálózata 20 és 35 év közötti, Európában élő szakemberek
jelentkezését várja. Elvárások: folyékony angol nyelvtudás, a kulturális csereprogramok és a... » Tovább

5.2 Társszervezőt keresnek egy spanyol projekthez
Egy spanyol szervezet társszervezőt keres a középkori művészettel foglalkozó projektjéhez. 
(KultúrPont) 

A spanyol Asociación de Amigos del Arte Altomedieval Español (A Kiváló Spanyol Középkori Művészetek 
Barátainak Szövetsége) társszervezőt keres művészeti projektjéhez. A Creation of a European web for the 
study and dissemination of High Medieval Art (A kiváló középkori művészetek... » Tovább

5.3 Partnerkereső szeminárium Norvégiában
2014 februárjában partnerkereső szemináriumot szerveznek Norvégiában felsőoktatási intézmények képviselőinek. 
(Tempus) 

Partnerkereső szemináriumot szervez Oslóban (Norvégia) 2014. február 3-án és 4-én a Norwegian Centre 
for International Cooperation in Education (Nemzetközi Oktatási Együttműködés Norvég Központja). A 
rendezvényre a felsőoktatási intézmények képviselőit várják. Az EGT Alap Előkészítő látogatások... » 
Tovább
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Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba
Az olaszországi Siena Művészeti Intézet nyári alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek és íróknak. 
(KultúrPont) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az olaszországi Siena Art Institute (Siena Művészeti Intézet) professzionális 
művészeknek és íróknak. A 2014. nyári ösztöndíj egy hónapra szól. Pályázati határidő: 2014. január 15. » 
Tovább

6.2 Nyári Egyetem Svájcban
2014 augusztusában nyári egyetemet szervez a Paul Klee Központ Svájcban. 
(KultúrPont) 

A berne-i (Svájc) Paul Klee Központ nyári egyetemet szervez 2014. augusztus 13. és 23. között. A 
programra legfeljebb 35 éves művészek, művészetkritikusok és kurátorok jelentkezhetnek. Jelentkezési 
határidő: 2014. január 31. » 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

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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