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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
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1.1 Megnyitotta kapuit a Kreatív Európa Műfordítási projektek területe

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa Kultúra alprogram műfordítási projektek területének űrlapjait. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A myagyar nyelvű tájékoztató elérhető a Kreatív Európa Program fülön
belül a MŰFORDÍTÁSI PROJEKT TERÜLETNÉL. Sikeres pályázást 
kívánunk! » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Előadó-művészeti pályázat

 

Akusztikus zenészek, színészek és előadóművészek bemutatkozására hirdet pályázatot a SPICC stúdió. 
(Pályázatfigyelő) 

A SPICC stúdió pályázatot hirdet akusztikus zenészek, színészek és 
előadóművészek bemutatkozására. A pályázaton induló, vagy már úton 
lévő művészek vehetnek részt legfeljebb háromfős felállásban. Pályázni
önéletrajzzal, a produkció leírásával, és az arról készült képpel vagy 
videoanyaggal lehet. A... » Tovább

2.2 CEEPUS hálózati pályázatok

 

Akkreditált felsőoktatási intézményeknek hirdet pályázatot az Európai Bizottság a CEEPUS program keretében nemzetközi 

együttműködések kialakítására. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság pályázatot hirdet a CEEPUS program keretében 
nemzetközi együttműködések kialakítására a hivatalos CEEPUS 
országok akkreditált felsőoktatási intézményeinek. A pályázat feltétele 
egy hálózat létrehozása, vagy egy már meglévő hálózathoz való 
csatlakozás. A pályázat keretében a... » Tovább

2.3 IVF kisösszegű támogatások

 

Már lehet pályázni a Nemzetközi Visegrádi Alap 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt pályázatán. 
(Visegrad fund) 

Meghirdette 2015. márciusi határidejű, kisösszegű támogatásokra kiírt 
pályázatát a Nemzetközi Visegrádi Alap. A pályázat keretében 
legfeljebb hat hónapos projekteket támogatnak. A következő 
kategóriákban lehet pályázni: kulturális együttműködés; tudományos 
eszmecserék és kutatások; oktatás;... » Tovább

2.4 IVF: standard pályázatok
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Meghirdette a Nemzetközi Visegrádi Alap standard támogatásainak 2015-ös első körére kiírt pályázatát. 
(Visegrad fund) 

Pályázatot hirdet a Nemzetközi Visegrádi Alap standard 
támogatásainak 2015-ös első körére. A következő kategóriákban lehet 
pályázni: kulturális együttműködések, tudományos eszmecserék és 
kutatások, oktatás, diákcsere, határokon átnyúló együttműködés, 
valamint az idegenforgalom ösztönzése. A... » Tovább

2.5 Művészet és sport - felhívás

 

A 2016 tavaszán megrendezendő franciaországi Művészet és sport című fesztiválra várják bemutatkozni vágyó vizuális és 

előadóművészek, valamint szervezők jelentkezését. 
(on-the-move) 

A lille-i (Franciaország) L’Entorse szervezet pályázatot hirdet 
művészeknek és szervezőknek a 2016 tavaszán megrendezendő 
Művészet és sport című fesztiválon való részvételre. A 10-12 hetes 
fesztiválra a vizuális és az előadó-művészetek területén tevékenykedő 
művészek, valamint szervezők, így... » Tovább

2.6 Kreatív cipősdoboz

 

Hatodik alkalommal hirdeti meg a Baptista Szeretetszolgálat a Kreatív cipősdoboz című pályázatot. 
(pályázatok.org) 

A Baptista Szeretetszolgálat hatodik alkalommal hirdeti meg a Kreatív 
cipősdoboz című pályázatot, amelyen Magyarország legkreatívabb 
cipősdoboz ajándékát keresik. A pályázatra olyan, rászoruló 
gyermekeknek szánt ajándékcsomagokat kell készíteni, amelyek kívül-
belül kreatívak és ötletesek. A... » Tovább

2.7 Az ezerarcú Kárpát-medence - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdetnek felnőtt alkotóknak Az ezerarcú Kárpát-medence címmel. 
(pályázatok.org) 

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark és a Magyar Földtani 
Védegylet Egyesület fotópályázatot hirdet Az ezerarcú Kárpát-medence
címmel. A pályázatra a Kárpát-medence természeti és kulturális értékeit
bemutató képeket várnak a következő kategóriákban: ember és 
környezet; földtudományi érték;... » Tovább

2.8 33. Magyar Sajtófotó Pályázat

 A MÚOSZ 33. alkalommal hirdeti meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre a hazai és határon túli sajtó munkatársainak 

jelentkezését várják. 
(Pályázatfigyelő) 
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33. alkalommal hirdeti meg a Magyar Sajtófotó Pályázatot a Magyar 
Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ). A pályázaton amatőr 
alkotók is indulhatnak, de elsősorban a hazai és határon túli sajtó 
munkatársainak képeit várják. Pályázni a következő kategóriákban 
lehet: - hír-eseményfotó (egyedi);... » Tovább

2.9 Wéber Antal-díj 2015

 

A Pest Megyei Építész Kamara pályázatot hirdet építészeknek a 2015-ös Wéber Antal-díjra. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Wéber Antal-díj odaítélésére a Pest Megyei
Építész Kamara. Az elismerő díjat a Pest Megyei Építész Kamara 
illetékességi területén kamarai tagsággal rendelkező, legkiválóbb 
alkotói tevékenységet folytató tagoknak ítélik oda. A díjra kitöltött 
adatlappal, portfólióval és... » Tovább

2.10 Re-design - gondold újra!

 

A Humusz Szövetség újrahasznosító pályázatot hirdet Re-design - gondold újra! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Újrahasznosító pályázatot hirdet Re-design - gondold újra! címmel a 
Humusz Szövetség. A pályázatra a következő kategóriákban várják az 
alkotásokat: bármilyen használati tárgy készítése a következők 
valamelyikéből: fölösleges/tönkrement bicikliből, bőröndből, 
harisnyából, esernyőből, régi... » Tovább

2.11 Művészet ellenállásban - pályázat

 

Bemutatókkal, előadásokkal, intervenciókkal, installációkkal, filmekkel, videókkal, koncertekkel, klubalkalmakkal, vizuális művészeti 

alkotásokkal és műhelyfoglalkozásokkal is lehet pályázni a 2015 őszén Münchenben megrendezendő SPIELART Fesztiválra. 
(on-the-move) 

A 2015. október 23. és november 7. között Münchenben (Németország)
megrendezendő SPIELART Fesztivál alkalmából művészeti pályázatot 
hirdetnek a fesztivál szervezői Art in Resistance (Művészet 
ellenállásban) címmel. A pályázatra egyebek mellett azokat a 
projekteket várják, amelyek művészeti... » Tovább

2.12 Táncművészeti alkotóház Franciaországban

 A franciaországi Format Egyesület alkotóházi ösztöndíjat hirdet táncosoknak. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet táncosoknak a 2015. június 8. és 20. 
közötti időszakra Neyrac-les-Bains-ba (Franciaország) a Format 
Egyesület. A Danse et paysage (Tánc és táj) című alkotóházi program 
célja, hogy a résztvevő művészek felfedezzék Ardèche megye 
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örökségeit. Jelentkezési határidő:... » 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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 A kulturális örökség szerepe a Duna Régió fenntartható fejlesztésében

 

Képzést szervez a Trieszti Egyetem Phd-hallgatóknak és fiatal kutatóknak A kulturális örökség szerepe a Duna Régió fenntartható 

fejlesztésében címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Trieszti Egyetem képzést szervez 2015. március 14. és 23. között az 
olaszországi Goriziában A kulturális örökség szerepe a Duna Régió 
fenntartható fejlesztésében címmel. A képzésre legfeljebb 40 éves Phd-
hallgatókat és fiatal kutatókat várnak. Magyarországról a következő 
egyetemek küldhetnek... » Tovább

3.2 Operatőr mesterkurzus

 

2014 decemberében operatőr mesterkurzust tart Dávid Zoltán az Urániában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Dávid Zoltán operatőr 2014. december 11-én operatőr mesterkurzust 
tart az Aranyszem Fesztivál ideje alatt az Uránia Nemzeti 
Filmszínházban. Az érdeklődők megismerhetik a legendás operatőr 
élettörténetét, a szakma rejtelmeit, majd december 12-én stúdió 
gyakorlatokon vehetnek részt. A kurzus... » Tovább

3.3 Kulturális mobilitás - konferencia

 

Konferenciát rendeznek Kulturális mobilitás címmel 2015 januárjában New Yorkban. 
(on-the-move) 

2015. január 7-én Cultural Mobility: Symposium + International 
Funding Guide (Kulturális mobilitás: szimpózium és nemzetközi 
támogatási tájékoztató) címmel konferenciát rendeznek New Yorkban 
(Egyesült Államok). A szimpóziumon a kulturális mobilitás szakértői, 
kulturális cserével foglalkozó... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Campus Hungary - hallgatói szakmai gyakorlat

 A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet a Campus Hungary program keretében hallgatói szakmai gyakorlatok támogatására. 
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(Pályázatfigyelő) 

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Tempus Közalapítvány a Campus Hungary
program keretében 2014. október 1. és 2015. július 31. között 
megvalósítható szakmai gyakorlati mobilitásra a konvergencia régiók 
felsőoktatási intézményeiben tanulók számára. A szakmai gyakorlat 
legalább két hónapig tarthat, és... » Tovább

4.2 Pályázat társadalmi projektek támogatására

 

Ösztöndíjpályázatot hirdet az Open Society Foundations projektek támogatására. 
(on-the-move) 

Az Open Society Foundations (Nyílt Társadalom Alapítványok) 
ösztöndíjpályázatot hirdet olyan projektek támogatására, amelyek a 
Nyílt Társadalom Alapítványok tevékenységi területeihez kötődnek. Az
ösztöndíjasok könyvben, cikkekben, blogokon is megoszthatják 
eredményeiket. A korábbi ösztöndíjasok... » Tovább

4.3 Brit szobrászati ösztöndíj

 

Művészeknek, kutatóknak és kurátoroknak hirdet alkotóházi ösztöndíjakat négy, illetve hat hétre a leeds-i Henry Moore Intézet. 
(on-the-move) 

Az egyesült királyságbeli Henry Moore Intézet alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet szobrászoknak, kutatóknak és kurátoroknak a 2015/2016-os évre.
Az ösztöndíjra olyan művészek, kutatók és kurátorok pályázhatnak, 
akik a szobrászat történetével vagy modern szobrászattal foglalkoznak. 
A pályázat keretében... » Tovább

4.4 Visegrádi ösztöndíjprogram

 

Meghirdette egyetemistáknak szóló ösztöndíjait a Nemzetközi Visegrádi Alap. 
(Visegrad fund) 

A Nemzetközi Visegrádi Alap ismét meghirdette ösztöndíjait a legalább
hat szemesztert már elvégzett egyetemistáknak, illetve diplomás 
fiataloknak. A kiutazás időtartama az ösztöndíj típusától függően 
legalább egy, de legfeljebb négy szemeszter lehet. Az ösztöndíjasok 
2300 eurót kapnak egy... » Tovább

4.5 Alkotóházi ösztöndíjak Luxembourgba

 Hat alkotóházi ösztöndíjat ajánl fel a 2015 szeptembere és 2016 augusztusa közötti időszakra a luxembourgi Le Fonds Belval. 
(on-the-move) 

A belvali (Luxembourg) Le Fonds Belval szervezet alkotóházi 
ösztöndíjprogramot hirdet BeHave címmel művészeknek. A program 
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keretében összesen hat ösztöndíjra lehet pályázni, amelyek legalább 
három, de legfeljebb kilenc hónapig tarthatnak. Az ösztöndíjak 2015 
szeptembere és 2016 augusztusa között... » Tovább

4.6 Képzőművészeti ösztöndíj Rómába

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Római Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíjának odaítélésére 

hivatásos művészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Római 
Magyar Akadémia képzőművészeti ösztöndíjának odaítélésére. Az 
ösztöndíjra hivatásos festőművészek, grafikusművészek, 
szobrászművészek és intermédia művészek pályázhatnak. A pályázat 
keretében 30 és 60 napos római (Olaszország) alkotóházi... » Tovább

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