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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Közzétették az Európai Platformok terület űrlapjait

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa Kultúra alprogram Európai Platformok területének űrlapjait. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A magyar nyelvű tájékoztató elérhető a Kreatív Európa Program fülön 
belül a EURÓPAI PLATFORMOK TERÜLETNÉL Sikeres pályázást 
kívánunk! » Tovább

1.2 Információs napot tartunk a Kultúra alprogram műfordítási projektek területével 
kapcsolatban

 

Irodánk információs napot rendez a Kreatív Európa Műfordítási projektek terület témájában. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az esemény 2015. január 7-én, szerdán kerül megrendezésre, délelőtt 
11:30 és 13:30 között a budapesti Hotel Benczúrban (Budapest VI. 
Benczúr utca 35.) Az előadás során részletesen áttekintjük e pályázati 
terület teljes követelményrendszerét, valamint lépésről lépésre 
ismertetjük az elektronikus... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Pályázat nemzetközi színházi projektben való részvételre

 

Pályázatot hirdet a szegedi MASZK Egyesület színészeknek, előadóművészeknek a Kell legyen valami munkacímű nemzetközi színházi
projektben való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A szegedi MASZK Egyesület pályázatot hirdet magyarországi 
színészeknek, előadóművészeknek a Kell legyen valami munkacímű 
nemzetközi színházi projektben való részvételre. A nemzetközi 
együttműködésben megvalósuló színházi előadás rendezője Bojan 
Jablanovec lesz. A projekt ütemezése szerint a... » Tovább

2.2 III. Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Pályázat

 Az Országos Mécs László Irodalmi Társaság harmadik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Benedek Elek Meseíró Pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

Harmadik alkalommal hirdeti meg a Nemzetközi Benedek Elek 
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Meseíró Pályázatot az Országos Mécs László Irodalmi Társaság. A 
pályázatra bárki beküldhet meséket legfeljebb három gépelt oldal 
terjedelemben. A beküldött alkotásokat 2015 áprilisában 
közönségszavazásra bocsátják. A pályázat eredményét... » Tovább

2.3 A XV. Országos Textiles Konferencia pályázatai

 

2016 márciusában 15. alkalommal rendezik meg az Országos Textiles Konferenciát, amelyhez kapcsolódóan pályázatokat hirdetnek. 
(Pályázatfigyelő) 

15. alkalommal rendezik meg 2016. március 4. és 6. között 
Békéscsabán az Országos Textiles Konferenciát. A rendezvényhez 
kapcsolódóan pályázatokat hirdetnek az országban tevékenykedő, népi 
textíliákkal foglalkozó közösségeknek és egyéni alkotóknak. A 
következő pályázatokra várják az... » Tovább

2.4 Pályázat a Frieze Művészeti Díjra

 

A LUMA Alapítvány pályázatot hirdet fiatal művészeknek a Frieze Művészeti Díj odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a LUMA Alapítvány művészeknek a Frieze Művészeti
Díj odaítélésére. A díjra 25 és 40 év közötti művészek pályázhatnak. A 
sikeres pályázók megvalósíthatják projektjüket Londonban (Egyesült 
Királyság). A díj 20 ezer fontig fedezi az alkotás, a kutatás, a fejlesztés 
költségeit,... » Tovább

2.5 Pályázat az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjra

 

Az Európai Parlament és a Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány pályázatot hirdet a 2015-ös Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj 
odaítélésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a 2015-ös Európai Ifjúsági Nagy Károly-díj 
odaítélésére az Európai Parlament és az aacheni (Németország) 
Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány. Az elismeréssel fiatalok olyan
projektjeit díjazzák, amelyek a közös európai azonosságtudat 
kialakulását segítik elő, és gyakorlati... » Tovább

2.6 Nemzetközi cirkuszfesztivál - pályázat

 

A 2015. májusi Young Stage nemzetközi cirkuszfesztiválon való részvételre hirdetnek pályázatot legfeljebb 27 éves, fiatal 
cirkuszművészeknek. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdetnek a 2015. május 16. és 19. között Bázelben (Svájc) 
megrendezendő Young Stage (Ifjúsági színpad) nemzetközi 
cirkuszfesztiválon való részvételre a fesztivál szervezői. A rendezvény 
lehetőséget biztosít fiatal cirkuszművészek bemutatkozására. A 
fesztiválra olyan fiatal művészek... » Tovább

2.7 Előadókat keresnek egy művészeti konferenciára
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A TransCultural Exchange előadókat keres a 2016. februári Nemzetközi konferencia a művészetek lehetőségeiről: a táguló világok 
című konferenciájára. 
(on-the-move) 

Előadók jelentkezését várja a TransCultural Exchange (Transzkulturális
Csere) a 2016. február 25. és 27. között a Bostoni Egyetemen 
megrendezendő International Conference on Opportunities in the Arts: 
Expanding Worlds (Nemzetközi konferencia a művészetek 
lehetőségeiről: a táguló világok) című... » Tovább

2.8 Alkotóházi ösztöndíj Walesbe

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 tavaszára Walesbe a St. Fagans Nemzetközi Történeti Múzeum. 
(on-the-move) 

A walesi (Egyesült Királyság) St. Fagans Nemzetközi Történeti 
Múzeum alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 márciusára és áprilisára 
művészeknek. A múzeum összesen négy művésznek ítéli meg a 
hathetes ösztöndíjat. Az alkotóházba vizuális és alkalmazott 
művészettel foglalkozó alkotók jelentkezhetnek. A... » Tovább

2.9 Kiss Dénes magyarsága és hazaszeretete versei tükrében

 

A Kiss Dénes Emlékbizottság esszépályázatot hirdet Kiss Dénes magyarsága és hazaszeretete versei tükrében címmel. 
(pályázatok.org) 

Esszépályázatot hirdet a Kiss Dénes Emlékbizottság Kiss Dénes 
magyarsága és hazaszeretete versei tükrében címmel. A pályázat célja 
Kiss Dénes író, költő, szerkesztő, magyar nyelvkutató munkásságának 
ápolása. Legfeljebb 9 ezer karakteres esszékkel lehet pályázni. A 
kiválasztott pályaműveket az... » Tovább

2.10 Pályázat a 20. Nemzetközi Miniatűr Fesztiválra

 

Pályázatot hirdetnek hivatásos művészeknek és műkedvelőknek a 20. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon 
való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Szín-Folt Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet hivatásos 
művészeknek és műkedvelőknek a 2015. február 28-án 20. alkalommal 
megrendezendő Nemzetközi Miniatűr Fesztiválon való bemutatkozásra.
A pályázatra hivatásos művészek a következő kategóriákban 
küldhetnek be alkotásokat: olaj, tempera,... » Tovább

2.11 Kosztolányi és a Nyugat költői - szavalóverseny

 A Magyar Írószövetség szavalóversenyt hirdet Kosztolányi Dezső és a Nyugat költői címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Szavalóversenyt hirdet középiskolás diákoknak a Magyar Írószövetség 
Kosztolányi Dezső és a Nyugat költői címmel. A versenyre 9-12. 
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osztályos középiskolás diákok nevezhetnek Kosztolányi egy szabadon 
választott költeményével, valamint a következő költők egy szabadon 
választott versével: Ady Endre,... » Tovább

2.12 Művészeti középdíjak

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. december közepéig várja a nevezéseket a művészeti középdíjakra. 
(Pályázatfigyelő) 

Várja a nevezéseket az Emberi Erőforrások Minisztériuma a művészeti 
középdíjakra. Szakmai szervezetek, korábbi díjazottak, civil és 
érdekvédelmi szervezetek, valamint magánszemélyek is tehetnek 
javaslatot a Balázs Béla-díj, a Balogh Rudolf-díj, a Blattner Géza-díj, 
az Erkel Ferenc-díj, a Ferenczy... » Tovább

2.13 Scope50 - pályázat

 

A Scope50 zártkörű online filmfesztivál szervezői pályázatot hirdetnek filmőrülteknek a fesztivál közönségében való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet filmőrülteknek a Magyarhangya portál a Scope50 
címmel megrendezendő zártkörű online filmfesztivál közönségében 
való részvételre. Az 50 fős ScopeKözönségbe olyan filmőrültek 
kerülhetnek be, akik szeretnék megvitatni 15 kortárs európai film hazai 
esélyeit, és akik vállalják, hogy... » Tovább

2.14 Ihletfonál - verspályázat

 

Versíró pályázatot hirdet amatőr alkotóknak az Éden Művészeti Hálózat. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Éden Művészeti Hálózat versíró pályázatot hirdet Ihletfonál 
címmel. A pályázatra 14 éven felüli amatőr alkotók küldhetik be 
verseiket. Az első helyezést elért pályázó saját kötetet adhat ki. 
Pályázati határidő: 2015. január 14. » Tovább

2.15 (V)loggolj be! Respect challenge - videópályázat

 

Videópályázatot hirdet a Mathias Corvinus Collegium Középiskolás Programja középiskolásoknak (V)loggolj be! Respect challenge 
címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) Középiskolás Programja 
videópályázatot hirdet (V)loggolj be! Respect challenge (Jelentkezz be 
videón! A tisztelet kihívás) címmel. A pályázatra középiskolás diákok 
olyan videóit várják, amelyekben egy vagy több példaképüket mutatják
be. A legfeljebb kétperces... » Tovább

2.16 Mit adtak nekünk a rómaiak? - filmpályázat

 A Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány országos filmpályázatot hirdet diákoknak Mit adtak nekünk a rómaiak? címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

Országos filmkészítő pályázatot hirdet Mit adtak nekünk a rómaiak? 
címmel a Késő-Római Kikötőerőd Alapítvány. A pályázaton 13 és 17 
év közötti diákok vehetnek részt olyan filmekkel, amelyek jól 
szemléltetik, hogyan lendítheti előre a történelemtanulást a digitális és 
a mobilkommunikáció, és hogyan... » 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 ASEF: munkalehetőségek

 

Új munkatársakat keres az ASEF culture360. 
(on-the-move) 

Az Asia-Europe Foundation (Ázsia-Európa Alapítvány, ASEF) 
culture360 portálja új munkatársakat keres szerkesztő, közösségi média
és webelemző szakértő, valamint technikai koordinátor munkakörbe. 
Mindhárom állás távmunkában valósul meg, a kiválasztott 
munkatársaknak nem kell Szingapúrban... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Művészeti projektek menedzselése konferencia

 

Konferenciát szerveznek Tallinnban 2015 nyarán Társadalmi befolyással bíró művészeti projektek menedzselése címmel. A találkozóra
várják előadók jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. július 7-én konferenciát szervez Tallinnban (Észtország) az 
Európai Bizottság Managing Art Projects with Societal Impact 
(Társadalmi befolyással bíró művészeti projektek menedzselése, 
MAPSI) címmel. A rendezvényen azokról a művészeti és kulturális 
eredményekről lesz szó, amelyek politikai és... » Tovább

4.2 Az európai társadalmi dokumentumfilm - képzés

 

2015 nyarán képzést szervez a Zelig Dokumentumfilmes, Televíziós és Újmédia Iskola Az európai társadalmi dokumentumfilm címmel.

(Kreatív Európa Iroda) 

Az olasz Zelig School for Documentary, Television and New Media 
(Dokumentumfilmes, Televíziós és Újmédia Iskola) képzést indít 2015.
május 3-án European Social Documentary (Az európai társadalmi 
dokumentumfilm, ESoDoc) címmel. A képzésre a média olyan 
szakembereit várják, akik szeretnék fejleszteni... » Tovább

4.3 V. Gyerekszem Filmfesztivál
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2015 májusában ötödik alkalommal rendezik meg a Gyerekszem Filmfesztivált, ahol 4 és 19 év közötti gyerekek és fiatalok 
mutathatják meg filmjeiket. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. május 8-án ötödik alkalommal rendezi meg a Gyerekszem 
Közhasznú Művészeti Egyesület Budapesten a Gyerekszem 
Filmfesztivált. A fesztiválra 4 és 19 év közötti gyerekek és fiatalok 
jelentkezhetnek a következő kategóriákban: Kicsi a bors, de erős (4 és 
12 év közöttiek); Ifjú titánok (13 és 19 év... » Tovább

4.4 Ifjúsági művészeti fesztivál Kínában

 

Baotouban, Pekingben és Sanghajban 2015 augusztusában rendezik meg A jövő csillaga ifjúsági művészeti fesztivált. A rendezvényre 
várják fiatal zenészek jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. augusztus 3. és 21. között a Beijing Eurovista Arts Promotion 
(Pekingi Eurovista Művészettámogató Társaság) fesztivált rendez 
Baotouban, Pekingben és Sanghajban Future Star Youth Arts Festival 
(A jövő csillaga ifjúsági művészeti fesztivál) címmel. A kínai 
fesztiválra általános iskolás,... » Tovább

4.5 Szarajevói Tél 2015

 

31. alkalommal rendezik meg 2015 februárjában a Szarajevói Tél nemzetközi fesztivált. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. február 7. és március 21. között rendezik meg 31. alkalommal a 
Sarajevo Winter (Szarajevói Tél) nemzetközi fesztivált. A szarajevói 
(Bosznia-Hercegovina) fesztivál mottója: Infinity (Végtelenség). A 
rendezvény színielőadásokkal, koncertekkel, filmekkel, 
képzőművészeti kiállításokkal,... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Dániába

 

A dániai Hotel Pro Forma alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015 őszére művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a dániai Hotel Pro Forma 2015 őszére 
művészeknek. Az ösztöndíjra olyan művészek pályázhatnak, akiknek a 
munkája a művészet és tudomány kapcsolatát dolgozza fel. Pályázati 
határidő: 2015. február 1. » Tovább

5.2 Alkotóházi program Ausztriában

 

Professzionális vizuális és médiaművészeknek, művészeti íróknak, kritikusoknak és kurátoroknak hirdet alkotóházi ösztöndíjat az 
osztrák Künstlerhaus Büchsenhausen. 
(on-the-move) 
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Az osztrák Künstlerhaus Büchsenhausen alkotóház pályázatot hirdet 
művészeknek, kritikusoknak, művészeti íróknak és kurátoroknak a 
2015-2016-os alkotóházi ösztöndíj elnyerésére. Az érdeklődők a 2015. 
október 5. és 2016. február 14., illetve a 2016. február 15. és június 26. 
közötti szemeszterekre... » Tovább

5.3 Witt Alkotóház művészeknek

 

A Michigani Egyetem Művészet és Design Tanszéke meghirdeti művészeknek és designereknek a Witt Alkotóházi Programot. 
(on-the-move) 

Művészek és designerek jelentkezését várja a Michigani Egyetem 
Művészet és Design Tanszéke a Roman J. Witt Alkotóházi Programra. 
Az ösztöndíjat minden tanévben egy művész vagy designer kaphatja 
meg, aki a tanszék diákjaival és tanáraival együtt dolgozhat a 
projektjén. A részvétel feltétele a jó... » Tovább

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