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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Ybl Miklós Emlékház - tervpályázat

 

A Magyar Művészeti Akadémia építészeti tervpályázatot hirdet Ybl Miklós Emlékház címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Építészeti tervpályázatot hirdet Ybl Miklós Emlékház címmel a 
Magyar Művészeti Akadémia Építőművészeti Tagozata. A pályázaton 
olyan építőművészek, építészmérnökök, építészek, belsőépítészek 
vehetnek részt, akik 2015. január 6-ig nem töltik be 40. életévüket. A 
pályázat keretében egy olyan... » Tovább

1.2 Találd meg/ki/fel! - diákpályázat

 A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala diákpályázatot hirdet Találd meg/ki/fel! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Diákpályázatot hirdet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Találd 
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meg/ki/fel! címmel. A pályázat keretében iskolai csoportok oldanak 
meg hetente egy-egy feladatsort a védjegyoltalommal kapcsolatos 
témákban. A résztvevő csoportoknak logótervező pályázatot is 
hirdetnek, amelyre saját iskolájuk... » Tovább

1.3 Az NKA pályázata könyvkiadói programok támogatására

 

Pályázatot hirdet az NKA Könyvkiadás Kollégiuma könyvkiadói programok támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet 
a 2015. február 1. és 2017. június 30. közötti időszakra a könyvkiadási 
tevékenység 2015. évi megújítására, fejlesztésére, a magyar 
könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására. Meghatározott kiadói 
koncepcióval, egy-egy... » Tovább

1.4 Advent Budapesten - pályázat

 

Előadó-művészeti pályázatot hirdet a Szabad Tér Színház Advent Budapesten címmel. 
(pályázatok.org) 

A Szabad Tér Színház előadó-művészeti pályázatot hirdet Advent 
Budapesten címmel. A pályázat keretében a Szabad Tér Színház 
fellépési lehetőséget biztosít a 2014. november 28. és december 31. 
között megrendezendő Advent Budapesten téli fesztiválon. A 
pályázaton művészeti iskolák és zeneiskolák... » Tovább

1.5 A Sony fotópályázata

 

A Sony Magyarország fotópályázatot hirdet profi és kezdő fotósoknak a Sony 2015-ös Nemzetközi Fotópályázatán való 
bemutatkozásra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdet a Sony Magyarország profi és kezdő fotósoknak 
a Sony World Photography Awards 2015 nemzetközi fotópályázaton 
való megmérettetésre. A pályázatra külön kategóriában várják a diákok 
kortárs fogyasztói kultúrát szimbolizáló alkotásait. A nyílt versenyben a
következő kategóriákban... » Tovább

1.6 Annyira hasonló, annyira különböző, annyira európai. - esszépályázat

 

Az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága esszépályázatot hirdet fiataloknak Annyira hasonló, annyira különböző, annyira 
európai. címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Esszépályázatot hirdet az Európai Bizottság Bővítési Főigazgatósága 
18 és 25 év közötti fiataloknak Annyira hasonló, annyira különböző, 
annyira európai. címmel. A pályázatra olyan írásokat várnak, amelyek a
következő kérdésekre válaszolnak: Mi a véleményed a kibővült 
Európai Unióról?; Hogyan tudja... » Tovább

1.7 Hetedhét határban - pályázat
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Alkotópályázatot hirdetnek a Nyugat-Dunántúli Régió és a Veszprém megyei általános iskolák diákjainak Hetedhét határban címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A FM DASzK Vépi Középiskolája, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája
és Kollégiuma alkotópályázatot hirdet Hetedhét határban címmel. A 
pályázaton a Nyugat-Dunántúli Régió (Vas, Zala, Győr-Moson-Sopron 
megye) és a Veszprém megyei általános iskolák diákjai vehetnek részt 
egyénileg vagy csoportosan. A... » Tovább

1.8 Hiányok és többletek száz év után - a Nagy Háború utóérzete

 

A Politikatörténeti Intézet videópályázatot hirdet Hiányok és többletek száz év után – a Nagy Háború utóérzete címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Videópályázatot hirdet Hiányok és többletek száz év után – a Nagy 
Háború utóérzete címmel a Politikatörténeti Intézet. A pályázatra olyan,
legalább egy-, de legfeljebb háromperces videókat várnak, amelyek 
arról szólnak, hogy mit változtatott világunkon az első világháború. 
Egy pályázó több... » Tovább

1.9 Astellas gyermekrajz-pályázat

 

Az Astellas Pharma és a Móra Könyvkiadó gyermekrajz-pályázatot hirdet a hazai gyermekorvosok elismeréséért. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Gyermekrajz-pályázatot hirdet az Astellas Pharma és a Móra 
Könyvkiadó a hazai gyermekorvosok elismeréséért. A pályázatra 
legalább 5, de legfeljebb 12 éves gyerekek olyan rajzait várják, 
amelyek a doktor nénijükkel vagy doktor bácsijukkal kapcsolatos 
legkedvesebb élményüket örökítik meg. Mindenki... » Tovább

1.10 Pályázat kreatív projektek támogatására

 

Pályázatot hirdet a CreatiFI európai kezdeményezés művészek, kiadók és kreatív szakemberek projektjeinek támogatására. 
(on-the-move) 

A CreatiFI európai kezdeményezés pályázatot hirdet kreatív projektek 
támogatására. A pályázat keretében összesen 60 projektet támogatnak 
50 ezer euróval. A támogatásra művészek, kiadók, valamint az új 
technológiák és a kreatív szektor szakemberei pályázhatnak. Pályázati 
határidő: 2014. november... » Tovább

1.11 IV. Nemzetközi Barokk Gyermekverseny

 Az Almagro Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál szervezői negyedik alkalommal hirdetik meg a Nemzetközi Barokk 
Gyermekversenyt. 
(on-the-move) 

Negyedik alkalommal hirdetik meg a Nemzetközi Barokk 
Gyermekversenyt az Almagro Nemzetközi Klasszikus Színházi 
Fesztivál szervezői. A pályázatra színházi alkotók, rendezők és 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34779
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34776
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34776
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34774
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34774
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34773
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34773
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34772
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34772
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34773
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34774
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34776
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34779


színtársulatok nevezhetnek be a barokk korszak gyermek- és ifjúsági 
előadásaival. A kiválasztott előadásokat 2015 júliusában... » Tovább

1.12 Az Őrség ízei, arcai és harcai - logópályázat

 

Az Őrállók Alapítvány logópályázatot hirdet az Őrállók Napja történelmi hagyományőrző rendezvényhez Az Őrség ízei, arcai és harcai
címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Őrállók Alapítvány Az Őrség ízei, arcai és harcai 
címmel az Őrállók Napja történelmi hagyományőrző rendezvény 
logójának megtervezésére. A pályázaton bárki részt vehet kortól és 
foglalkozástól függetlenül. A nyertes pályamunka alkotója 100 ezer 
forint díjazásban... » Tovább

1.13 Logópályázat

 

A Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat logópályázatot hirdet főiskolai és egyetemi hallgatóknak. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti Központ 
logójának megtervezésére a Közép-Zalai Szociális és Gyermekjóléti 
Szolgálat. A pályázatra főiskolai és egyetemi hallgatók logóterveit 
várják. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2015. február 10-én rendezik 
meg. Beküldési határidő:... » Tovább

1.14 Csehov 110 - drámaillusztrációs pályázat

 

Az Újbudai Kulturális Intézet drámaillusztrációs pályázatot hirdet Csehov 110 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Drámaillusztrációs pályázatot hirdet az Újbudai Kulturális Intézet 
Csehov 110 címmel. A pályázatra a következő művek jelenetei alapján 
készült illusztrációkat várnak: A fogadás; A varga meg az ördög; 
Pipogya nő; Jonics; Ellenségek; A csinovnyik halála; A patikusné; A 
hitves; A kóristanő; A... » Tovább

1.15 Száncsengő - irodalmi pályázat

 

Az Újbudai Kulturális Intézet próza- és versíró pályázatot hirdet Száncsengő – adventi „egypercesek” címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Próza- és versíró pályázatot hirdet az Újbudai Kulturális Intézet 
Száncsengő – adventi „egypercesek” címmel. A pályázatra a karácsonyi
ünnepkörhöz, a családhoz, a szeretethez, az összetartozáshoz 
kapcsolódó rövid írásokat, novellákat, verseket és meséket várnak. A 
kiválasztott... » Tovább

1.16 SideBySide-net 2015 - pályázat

 Táncművészeti pályázatot hirdetnek SideBySide-net 2015 címmel. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A 2015-ben 11. alkalommal megrendezendő SideBySide-net 
nemzetközi táncfesztivál alkalmából táncművészeti pályázatot 
hirdetnek a fesztivál szervezői. A pályázathoz csatolni kell a 
jelentkezőkről készült képeket és az előadásról készített videofelvétel 
linkjét. A pályázatok közül nemzetközi zsűri... » Tovább

1.17 Európai Kortárstánc-fesztivál

 

Európai táncosok jelentkezését várják a 2015 őszén kilencedik alkalommal megrendezendő franciaországi Európai Kortárstánc-
fesztiválra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. október 2. és 11. között kilencedik alkalommal rendezik meg a 
franciaországi Brestben, Guilers-ben, Guipavasban és Plougonvelinben 
az Európai Kortárstánc-fesztivált, amelyre európai táncosok 
jelentkezését várják. A rendezvényre kitöltött jelentkezési lappal, 
valamint az előadásról készült... » Tovább

1.18 Videópályázat gyerekeknek

 

A Tulipán Tündér Produkciós Iroda videópályázatot hirdet gyerekeknek a Játékkészítő popmusical bemutatója alkalmából. 
(Pályázatfigyelő) 

Videópályázatot hirdet gyerekeknek a 2014 decemberében 
bemutatandó Játékkészítő popmusical létrehozója, a Tulipán Tündér 
Produkciós Iroda. A pályázatra a mese témájában várnak olyan 
videókat, amelyek bemutatják, mit jelent a gyerekek számára a mese. 
Legfeljebb ötperces kisfilmekkel lehet pályázni.... » Tovább

1.19 Erasmus Mundus Közös Mesterképzések

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet felsőoktatási intézményeknek Erasmus Mundus Közös Mesterképzések megtartására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság felsőoktatási intézményeknek 
Erasmus Mundus Közös Mesterképzések megtartására. A pályázaton 
felsőoktatási intézmények vehetnek részt a legalább három különböző 
partnerországbeli felsőoktatási intézményekből álló konzorciumok 
nevében. A pályázat keretében... » Tovább

1.20 Pályázat előadó-művészeti együttműködésekre

 

Nemzetközi előadó-művészeti partnerségek támogatására hirdet pályázatot Change of Scene címmel a Robert Bosch Alapítvány. 
(on-the-move) 

A Robert Bosch Alapítvány és a Nemzetközi Színházi Intézet Német 
Központja Change of Scene (A jelenet változása) címmel pályázatot 
hirdet nemzetközi előadó-művészeti partnerségek támogatására. A 
pályázat célja a kelet-európai, valamint észak-afrikai országok 
bemutatkozásának támogatása olyan... » Tovább
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1.21 Tajvani művészeti pályázat

 

A tajvani Cheng Long Wetlands Nemzetközi Környezeti Művészeti Projekt szervezői pályázatot hirdetnek művészeknek Törékeny – 
Bánj vele óvatosan címmel. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdetnek művészeknek a tajvani Cheng Long Wetlands 
Nemzetközi Környezeti Művészeti Projekt szervezői Fragile – Handle 
With Care (Törékeny – Bánj vele óvatosan) címmel. A pályázat során 
kiválasztott három külföldi művész két tajvani művésszel fog 
létrehozni egy nagy, kültéri,... » Tovább

1.22 Pályázat műteremlakások bérlésére

 

A Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet műteremlakások bérlésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
műteremlakások bérlésére. A pályázaton olyan alkotóművészek 
vehetnek részt, akik igazolhatóan önálló művészi tevékenységet tudnak
felmutatni, és csatlakoztak a Magyar Mecénás Programhoz. A 
pályázható műteremlakások listája a Magyar... » Tovább

1.23 Gondolatmontázs - verspályázat

 

Az Éden Művészeti Hálózat versíró pályázatot hirdet Gondolatmontázs címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Versíró pályázatot hirdet az Éden Művészeti Hálózat Gondolatmontázs 
címmel. A pályázatra 14 éven felüli alkotók küldhetnek be bármilyen 
témájú verseket. Mindenki legfeljebb három verssel pályázhat. 
Nevezési határidő: 2014. december 4. » Tovább

1.24 V. Almagro Off Nemzetközi Pályázat

 

Az Almagro Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál szervezői ötödik alkalommal hirdetik meg az Almagro Off Nemzetközi 
Pályázatot. 
(on-the-move) 

Ötödik alkalommal hirdetik meg az Almagro Off Nemzetközi 
Pályázatot az Almagro Nemzetközi Klasszikus Színházi Fesztivál 
szervezői. A pályázatra alkotók és színházi rendezők nevezhetnek be 
barokk stílusú előadásokat. A kiválasztott előadásokat 2015 júliusában 
mutatják be a 38. alkalommal... » Tovább

1.25 Közoktatási intézmények munkatársainak mobilitása

 Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében közoktatási intézmények munkatársai mobilitásának 
támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében 
Mobilitási projektek, Közoktatási intézmények munkatársainak 
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mobilitása címmel. A támogatásra közoktatási intézmények 
pályázhatnak. A mobilitási programokban a pályázó intézmény bármely
munkatársa részt vehet. A pályázat keretében... » Tovább

1.26 Szakképzési tanulók mobilitása

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében szakképzési tanulók mobilitásának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében 
Mobilitási projektek, Szakképzési tanulók mobilitása címmel. A 
támogatásra a szakképzés területén működő köz- vagy 
magánintézmények, valamint a munkaerőpiacon vagy az oktatás, 
képzés és ifjúság területén aktív köz- és... » Tovább

1.27 Szakképzési munkatársak mobilitása

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program keretében szakképzési munkatársak mobilitásának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program keretében 
Mobilitási projektek, Szakképzési munkatársak mobilitása címmel. A 
támogatásra a szakképzés területén működő köz- vagy 
magánintézmények, valamint a munkaerőpiacon vagy az oktatás, 
képzés és ifjúság területén aktív köz- és... » Tovább

1.28 Fiatal Zeneszerzők Díja - pályázat

 

Kelta hárfára írt darabokkal pályázhatnak 16 és 25 év közötti fiatalok a Fiatal Zeneszerzők Díjára. 
(on-the-move) 

A nagy-britanniai The Clarsach Society (Clarsach Társaság) pályázatot 
hirdet 16 és 25 év közötti fiatal zeneszerzőknek a Fiatal Zeneszerzők 
Díjának odaítélésére. A pályázatra legalább 10, de legfeljebb 15 perces 
zenemű-részleteket várnak. Olyan művekkel lehet pályázni, amelyek 
alkalmasak szóló... » Tovább

1.29 Az Erasmus+ Jean Monnet alprogram pályázata

 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet az Erasmus+ program Jean Monnet alprogramjában való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Európai Bizottság az Erasmus+ program Jean 
Monnet alprogramjában való részvételre. A Jean Monnet 
tevékenységekkel az oktatást és kutatást ösztönzik az európai 
integrációs tanulmányok területén, valamint a tudományos világ és a 
politikai döntéshozók közötti párbeszédet mozdítják... » 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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2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Munkatársat keres a CKU

 

Állandó jeruzsálemi lakhellyel rendelkező programirányító munkatársat keres a CKU. 
(on-the-move) 

A palesztinai CKU és a rámálláhi (Palesztina) Dán Képviseleti Iroda 
programirányító munkatársat keres palesztinai kulturális projektjéhez. 
A leendő munkatárssal szemben elvárás többek között a 
projektmenedzseri és programkoordinációs tapasztalat, az egyetemi 
diploma, a folyékony angol és arab... » Tovább

2.2 Kommunikációs és projektmenedzsert keresnek Párizsba

 

Angolul és franciául folyékonyan beszélő kommunikációs és projektmenedzsert keres Párizsba az HorsLesMurs művészeti szervezet. 
(on-the-move) 

Az HorsLesMurs (kb. A falakon túl) cirkusz- és utcai művészetekkel 
foglalkozó francia szervezet kommunikációs és projektmenedzsert 
keres a Circostrada Hálózatba. A leendő munkatárs feladata lesz 
egyebek mellett a hálózat külső és belső kommunikációjának irányítása
és rendezvényeinek megszervezése.... » Tovább

2.3 Szakértőket keres a Tempus

 

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet szakembereknek Tempus-pályázatok bírálatában való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Szakértőket keres a Tempus Közalapítvány pályázatok bírálásában való
részvételre. A következő területeken dolgozó szakemberek 
jelentkezését várják: köznevelés, felsőoktatás, felnőtt-tanulás, 
szakképzés és nyelvoktatás. Elvárás, hogy a jelentkezők az EU 
legalább egy hivatalos nyelvét - főként az... » Tovább

2.4 Szakmai gyakorlat Zanzibárban

 

Fiatal szakemberek jelentkezését várják szakmai gyakorlatra Zanzibárba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az International Music Council (Nemzetközi Zenei Tanács) gyakornoki
helyek betöltésére hirdet pályázatot fiatal szakembereknek. A 
kiválasztott gyakornokok 2014. december 15. és 2015. február 20. 
között Zanzibárban (Tanzánia) dolgozhatnak a Sauti za Busara 
Fesztiválon. Elvárások: sajtós és... » Tovább

2.5 Svéd egyetem munkatársakat keres

 Öt egyetemi tanári állás betöltésére hirdet pályázatot a svédországi Göteborgi Egyetem Képző-, Ipar- és Előadó-művészeti Kara. 
(on-the-move) 
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A svédországi Göteborgi Egyetem Képző-, Ipar- és Előadó-művészeti 
Kara pályázatot hirdet öt egyetemi tanári állás betöltésére. Három állás 
az egyetem új, PARSE művészeti kutatói platformjára szól. Ide 
művészeti területre, előadó-művészeti területre és design területre 
keresnek professzort. Az... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 Projektfejlesztési műhely Brüsszelben

 

Projektfejlesztési műhelyet szerveznek 2015 januárjában Brüsszelben. 
(on-the-move) 

2015. január 15-én projektfejlesztési műhelyet szervez Brüsszelben 
(Belgium) a Liaison Agency Flanders-Europe (Flandria-Európa 
Kapcsolattartó Ügynökség) és a Kreatív Európa program flandriai 
irodája. A Call for project ideas: Get ready for Creative Europe call 
2015 (Projektötlet pályázat: készülj... » Tovább

3.2 3D karakter-animációs kurzus Dániában 

 

2015 februárjában 15 hetes 3D karakter-animációs kurzus indul Dániában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A dániai The Animation Workshop – Center for Animation (Animációs 
műhely – Animációs központ) kurzust indít 2015. február 23-án 3D 
Character Animation (3D karakter-animáció) címmel. A viborgi 
(Dánia) 15 hetes kurzusra 2D animátorokat, stop motion animátorokat, 
flash animátorokat,... » Tovább

3.3 Nemzetközi Régizenei Verseny Franciaországban

 

Barokk zenét játszó együttesek jelentkezését várják a 2015. májusi Nemzetközi Régizenei Versenyre, Franciaországba. 
(on-the-move) 

2015. május 16-án és 17-én rendezik meg a franciaországi Nantes-ban 
és Angers-ben a Nemzetközi Régizenei Versenyt. A rendezvényre olyan
barokk zenét játszó hangszeres együttesek jelentkezhetnek, amelyek 
tagjainak átlagéletkora nem haladja meg a 30 évet. A verseny első díja 
4 ezer euró. Az... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Alkotóházi ösztöndíj Svédországba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek a svédországi Halland tartományba Open Lab Halland 2015 címmel művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Open Lab Halland 2015 (Hallandi Nyitott Labor) címmel alkotóházi 
ösztöndíjat hirdetnek a svédországi Halland tartományba. Az 
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ösztöndíjra táncművészek, költők, vizuális művészek, iparművészek és 
zenészek pályázhatnak. A háromhetes alkotóházi program 2015. június 
8. és 28. között fogad összesen hat... » Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Bostonba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 nyarára a bostoni Emmanuel Főiskola Művészeti Tanszaka. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az egyesült államokbeli Emmanuel College Art Department 
(Emmanuel Főiskola Művészeti Tanszaka) alkotóházi ösztöndíjat hirdet
keramikus művészeknek, fényképészeknek, grafikusoknak és szociális 
munkásoknak. A bostoni nyolchetes alkotóház a 2015 júniusa és 
augusztusa közötti időszakban várja a... » Tovább

4.3 Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj

 

A ZAZEE Kulturális Egyesület pályázatot hirdet a Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj odaítélésére Zala, Somogy, Veszprém és 
Vas megyében élő fiatal alkotóknak. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Fischer György Képzőművészeti Ösztöndíj 
odaítélésére a ZAZEE Kulturális Egyesület Zala, Somogy, Veszprém és
Vas megyében élő fiatal alkotóknak. Az ösztöndíj célja, hogy segítse 
azoknak a fiatal alkotóknak a pályáját, akik érettségi után a képző- 
vagy iparművészeti... » Tovább

4.4 A Pro Helvetia ösztöndíjai

 

A Pro Helvetia alkotóházi és kutatói ösztöndíjat hirdet művészeknek Indiába, Kínába, Dél-Afrikába és Svájcba. 
(on-the-move) 

Alkotóházi és kutatói ösztöndíjat hirdet művészeknek a Pro Helvetia. 
Az alkotóházi ösztöndíjra a vizuális művészetek, a zene, az irodalom, a 
színház és a táncművészet területén tevékenykedő művészek 
pályázhatnak. Az alkotóházi ösztöndíjak három hónapra szólnak 
Indiába, Kínába, Dél-Afrikába és... » Tovább

4.5 Berwick vizuális művészeti ösztöndíj

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek a brit Berwick Visual Arts. 
(on-the-move) 

A nagy-britanniai Berwick Visual Arts vizuális művészeti szervezet 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet mozgóképpel dolgozó vizuális 
művészeknek. Az ösztöndíj lehetőséget biztosít egy művésznek, hogy 
új munkát hozzon létre a 2015 szeptemberében megrendezendő 
Berwick Film- és Médiaművészeti Fesztivál... » Tovább

4.6 Alkotóházi ösztöndíj Franciaországba

 A francia Camargo Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet a francia és a francia ajkú kultúrákkal foglalkozó művészeknek. 
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(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 őszére a franciaországi Camargo 
Alapítvány a francia és a francia ajkú kultúrákkal foglalkozó 
művészeknek. Az ösztöndíjak négy, nyolc, illetve 11 hétre szólnak. Az 
alkotóházi programra művészek és művészettel, valamint 
bölcsészettudománnyal foglalkozó gondolkodók... » Tovább

4.7 Pályázat dokumentumfilmek támogatására

 

Dokumentumfilmek befejezésének támogatására hirdet pályázatot a Gucci Tribeca Dokumentumfilm Alapítvány. 
(on-the-move) 

A Gucci Tribeca Documentary Fund (Gucci Tribeca Dokumentumfilm 
Alapítvány) pályázatot hirdet dokumentumfilmek befejezési 
munkálatainak támogatására. A pályázat keretében olyan, akár egész 
estés dokumentumfilmeket támogatnak, amelyek társadalmi 
problémákra hívják fel a figyelmet. A támogatás összege... » Tovább

4.8 A Delfina Alapítvány alkotóházi ösztöndíja

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 őszére a londoni Delfina Alapítvány. 
(on-the-move) 

A londoni Delfina Alapítvány alkotóházi ösztöndíjat hirdet The Public 
Domain (A közkincs) címmel a 2015. október 1. és december 18. 
közötti időszakra művészeknek. A nagy-britanniai alkotóházra a 
következő témákban lehet pályázni: Grey Areas (Szürke területek); 
Game Theories (Játékelméletek); Covert... » Tovább

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

5. EGYÉB INFORMÁCIÓK

5.1 Adjunk színházjegyet a rászorulóknak!

 

Felhívást tett közzé az Átrium Film-színház Adjunk színházjegyet a rászorulóknak! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Átrium Film-színház felhívást tett közzé Adjunk színházjegyet a 
rászorulóknak! címmel. A felhívás célja, hogy minél több látogató 
vásároljon színházjegyet rászoruló családoknak. A megvásárolt 
jegyeket a színház összegyűjti, és eljuttatja nagycsaládosoknak, 
szegényeknek. » Tovább

5.2 Kreatív művészeti vállalkozások fejlesztése

 A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány kreatív művészeti vállalkozások fejlődését támogatja az INNOCRAFTS európai 
uniós projekt keretében. 
(pályázatok.org) 

Kreatív művészeti vállalkozások fejlesztésén dolgozik a Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány az INNOCRAFTS európai uniós 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34798
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34770
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34770
http://www.kulturpont.hu/osztondij
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34812
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34812
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34807
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34807
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34795
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34807
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34812
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34770
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34798


projekt keretében. A projekt a kézműves ipar, az alkalmazott 
képzőművészet és az iparművészet területén tevékenykedő 
vállalkozások fejlődését, láthatóságának javítását... » Tovább
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A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit szintén a hirlevel@kreativeuropa.hu címre várjuk.
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A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
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