
562.szám KREATÍV EURÓPA HÍRLEVÉL - KULTÚRA 2015. április 10. 

A Kreatív Európa Iroda ingyenes elektronikus hírlevele 

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTML-változat elolvasásához 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

• 1.1 Európai örökség lett a Páneurópai Piknik Emlékpark 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

• 2.1 Salvatore Quasimodo Emlékdíj 

• 2.2 Muzsikál az erdő - képzőművészeti pályázat 

• 2.3 Muzsikál az erdő - fotópályázat 

• 2.4 ElsőSorban - videópályázat 

• 2.5 Kreatív Ígéret a Színházban Díj 

• 2.6 Műrepülés - alkotópályázat 

• 2.7 Szabadság!? - videópályázat 

• 2.8 Kattints és pályázz! - Az egészség 

• 2.9 The face - designpályázat 

• 2.10 Esszéíró pályázat a Nemzetközi Jazz Nap alkalmából 

• 2.11 A Nantes Creative Generations pályázata fiataloknak 

• 2.12 Láthatatlan munka - képzőművészeti pályázat 

• 2.13 Európai Közszolgálati Díj 2015 

3. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

• 3.1 Webdesignert keres a Roots&Routes 

• 3.2 Legyen Tiéd Európa! 

• 3.3 Gyakornoki lehetőség a NIT-nél 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

• 4.1 Ifjúság, színház és a kultúrák közötti párbeszéd - képzés 

• 4.2 Építészeti műhely Afrikában 

• 4.3 Jelmezes műhely a TAT Galériában 

• 4.4 Erasmus+ online infónap 

• 4.5 Kreativitás&Innováció - tréning 

• 4.6 Kommunikációs műhely középiskolásoknak 

• 4.7 Nemzetközi előadó-művészetek fiataloknak 

http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=695
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#47
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#46
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#45
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#44
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#43
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#42
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#41
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#33
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#32
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#31
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#213
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#212
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#211
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#210
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#29
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#28
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#27
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#26
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#25
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#24
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#23
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#22
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#21
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=695#11


5. ÖSZTÖNDÍJAK 

• 5.1 Alkotóházi ösztöndíj Japánba 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

• 6.1 Fizess egy verssel nap Magyarországon is 

• 6.2 Hemző Károly-díj 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Európai örökség lett a Páneurópai Piknik Emlékpark

 

Az Európai Bizottság 2015 márciusában közzétett döntése szerint Európai Örökség cím elismerésben részesül a Páneurópai Piknik 

Emlékpark. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. március 10-én tette közzé döntését az Európai Bizottság a 2015-ös év 
Európai Örökség címben részesült helyszíneiről. 15 európai helyszín mellett a 
Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Páneurópai Piknik 
Emlékpark is európai örökséggé vált a döntés értelmében. A díjakat... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Salvatore Quasimodo Emlékdíj

 

A balatonfüredi önkormányzat verspályázatot hirdet a Salvatore Quasimodo Emlékdíj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet Balatonfüred Város Önkormányzata a 2015-ös Salvatore 
Quasimodo Emlékdíj odaítélésére. A díjra két magyar nyelvű, kiadatlan, más 
pályázatokon nem díjazott és nem említett verssel lehet pályázni. Az ünnepélyes 
díjátadót 2015 szeptemberében rendezik meg egy nemzetközi költőtalálkozó... » 
Tovább

2.2 Muzsikál az erdő - képzőművészeti pályázat 

 Képzőművészeti pályázatot hirdet a Muzsikál az Erdő Alapítvány festőművészeknek, grafikusoknak, szobrászoknak, 

iparművészeknek, keramikusoknak és divattervezőknek. 
(Pályázatfigyelő) 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány képzőművészeti pályázatot hirdet Muzsikál az 
erdő címmel. A pályázatra olyan művészek (festőművészek, grafikusok, 
szobrászok, iparművészek, keramikusok, divattervezők) alkotásait várják a 
természeti környezettel való harmonikus együttélés témájában. A kiválasztott... » 
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Tovább
2.3 Muzsikál az erdő - fotópályázat 

 

Fotópályázatot hirdet a Muzsikál az Erdő Alapítvány a 2015-ös Mátrai Művészeti Napok alkalmából. 
(Pályázatfigyelő) 

A Muzsikál az Erdő Alapítvány fotópályázatot hirdet Muzsikál az erdő címmel a 
2015-ös Mátrai Művészeti Napok alkalmából. A pályázatra digitális fotókat 
várnak. A kiválasztott képeket a 12. Mátrai Művészeti Napokon mutatják be. 
Beküldési határidő: 2015. június 1. » Tovább

2.4 ElsőSorban - videópályázat

 

A Magyar Állami Operaház videópályázatot hirdet fiataloknak ElsőSorban címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Videópályázatot hirdet fiataloknak ElsőSorban címmel a Magyar Állami 
Operaház. A pályázatra 18 és 35 év közötti fiatalok küldhetnek be legalább egy, 
de legfeljebb hatperces alkotásokat. Az Opera 2015/2016-os évadának ajánló 
filmjét kell elkészíteni az ElsőSorban szlogent felhasználva. A pályázatra... » 
Tovább

2.5 Kreatív Ígéret a Színházban Díj

 

A Vilcek Alapítvány pályázatot hirdet a Kreatív Ígéret a Színházban Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a New York-i (Egyesült Államok) Vilcek Foundation (Vilcek 
Alapítvány) a Creative Promise in Theatre (Kreatív Ígéret a Színházban) Díj 
odaítélésére. A díjat a következő kategóriákban adják át: forgatókönyv- és 
könyvíró; rendező; színész; tervező (díszlet-, jelmez-, fény-, videó-,... » Tovább

2.6 Műrepülés - alkotópályázat

 

A Liget folyóirat irodalmi alkotópályázatot hirdet Műrepülés címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Irodalmi alkotópályázatot hirdet a Liget folyóirat Műrepülés címmel. A pályázatra
olyan irodalmi alkotásokat várnak, amelyek élnek az online folyóirat technikai 
lehetőségeivel, így például hang-, kép- vagy filmrészlet felhasználásával 
készültek. A kiválasztott művek szerzőit... » Tovább

2.7 Szabadság!? - videópályázat

 A Bálint Ház/Mazs Alapítvány videópályázatot hirdet Szabadság!? címmel a 20. Sávuoti éjszaka alkalmából. 
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(Pályázatfigyelő) 

Videópályázatot hirdet a Bálint Ház/Mazs Alapítvány Szabadság!? címmel a 20. 
Sávuoti éjszaka alkalmából. A pályázatra olyan, legfeljebb háromperces videókat 
várnak, amelyekben a pályázók bemutatják, miről tartanának egy 15 perces 
előadást Savoutkor a szabadság és zsidóság témakörében. A pályázat... » Tovább

2.8 Kattints és pályázz! - Az egészség

 

Az Európai Parlament Kattints és pályázz! című fotópályázatának áprilisi témája az egészség. A hónap végéig lehet pályázni. 
(Pályázatfigyelő) 

A Kattints és pályázz! címmel meghirdetett fotópályázat-sorozat áprilisi témája az
egészség. Az Európai Parlament fotópályázatán minden hónapban új témát 
hirdetnek meg. A zsűri és a közönség által legjobbnak ítélt fotó szerzői részt 
vehetnek az Európai Parlament 2015. novemberi strasbourgi... » Tovább

2.9 The face - designpályázat

 

Designpályázatot hirdet amatőr és profi alkotóknak a The face. 
(Pályázatfigyelő) 

A The face kreatív designpályázatot hirdet amatőr és profi alkotóknak. A 
pályázatra olyan pályaműveket várnak, amelyek pozitívan befolyásolják 
mindennapi életünket, akár tervezési stádiumban vannak, akár már kész tárgyak, 
makettek, prototípusok. A legjobbnak ítélt öt tervet 2015 májusában... » Tovább

2.10 Esszéíró pályázat a Nemzetközi Jazz Nap alkalmából

 

Az Ars Omnis Kulturális Egyesület esszéíró pályázatot hirdet a Nemzetközi Jazz Nap alkalmából. 
(Pályázatfigyelő) 

Esszéíró pályázatot hirdet az Ars Omnis Kulturális Egyesület I’m Beginning to 
See the Light (Kezdem látni a fényt) címmel. A Nemzetközi Jazz Nap alkalmából 
meghirdetett pályázatra olyan írásokat várnak, amelyek a jazz mai helyzetéről 
előremutató gondolatokat fogalmaznak meg. Beküldési... » Tovább

2.11 A Nantes Creative Generations pályázata fiataloknak

 

Pályázatot hirdet a Nantes Creative Generations a 2015 októberében megrendezendő éves fórumán való részvételre. 
(on-the-move) 

A franciaországi Nantes Creative Generations (Nantes-i Kreatív Generációk) 
pályázatot hirdet 18 és 30 év közötti fiataloknak a 2015. október 28. és 31. között 
megrendezendő éves fórumán való részvételre. A pályázatra olyan fiatalok 
jelentkezését várják, akik a szolidaritást, a kulturális cseréket... » Tovább

2.12 Láthatatlan munka - képzőművészeti pályázat
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Az ART&ME Galéria Láthatatlan munka címmel képzőművészeti pályázatot hirdet professzionális művészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Képzőművészeti pályázatot hirdet az ART&ME Galéria Láthatatlan munka 
címmel. A pályázatra professzionális képzőművészek jelentkezhetnek legfeljebb 
két, a társadalmunkban láthatatlan munkát végzőkről szóló alkotással. A 
kiválasztott alkotásokból 2015. május 19-én nyílik csoportos kiállítás... » Tovább

2.13 Európai Közszolgálati Díj 2015

 

Az EIPA pályázatot hirdet a 2015-ös Európai Közszolgálati Díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a European Institute of Public Administration (Európai 
Közigazgatási Intézet, EIPA) a 2015-ös European Public Sector Award (Európai 
Közszolgálati Díj, EPSA) odaítélésére. A pályázatra The Public Sector as Partner 
for a Better Society (A közszféra mint partner a jobb társadalomért)... » Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 Webdesignert keres a Roots&Routes

 

A nemzetközi Roots&Routes hálózat webdesignert keres honlapjának átalakításához. 
(on-the-move) 

Webdesignert keres a nemzetközi Roots&Routes hálózat. A hálózat megújuló 
honlapjának elkészítésére keres munkatársat. A győztes pályázó 3 ezer eurót kap a
munkájáért. Pályázati határidő: 2015. április 30. » Tovább

3.2 Legyen Tiéd Európa!

 

A Pillar Alapítvány pályázatot hirdet hátrányos helyzetű középiskolás diákoknak a Legyen Tiéd Európa! gyakornoki programban való 

részvételre. 
(Ugródeszka) 

Pályázatot hirdet a Legyen Tiéd Európa! gyakornoki programban való részvételre 
a Pillar Alapítvány. A program célja, hogy hátrányos helyzetű középiskolás 
diákok szerezhessenek uniós tudást nem-formális módszerekkel. A 2015 
májusától 2016 februárjáig tartó projekt keretében a résztvevők egy... » Tovább

3.3 Gyakornoki lehetőség a NIT-nél
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A Nemzeti Ifjúsági Tanács szakmai gyakorlatot hirdet nappali tagozatos hallgatóknak. 
(Ugródeszka) 

Titkársági és kommunikációs szakmai gyakorlatot hirdet a Nemzeti Ifjúsági 
Tanács (NIT). A heti 15-20 órás gyakorlatra legalább középfokú angol 
nyelvtudással rendelkező, a Microsoft Office programokat magas szinten 
használó, a közösségi médiában jártas, nappali tagozatos hallgatók 
jelentkezhetnek. A... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Ifjúság, színház és a kultúrák közötti párbeszéd - képzés

 

2015 őszén képzést szervez a belgrádi REACH szervezet Ifjúság, színház és a kultúrák közötti párbeszéd címmel fiataloknak. 
(on-the-move) 

A belgrádi (Szerbia) Regional Endeavour for Art, Culture and Health (Regionális 
Törekvés a Művészetért, a Kultúráért és az Egészségért, REACH) szervezet 2015.
szeptember 24. és október 1. között képzést szervez Belgrádban Youth, Theatre 
and Intercultural Dialogue (Ifjúság, színház és a kultúrák... » Tovább

4.2 Építészeti műhely Afrikában

 

Hallgatók és diplomás fiatalok jelentkezését várják Ghánába egy építészeti projekthez. 
(pályázatok.org) 

Az Nka Alapítvány házépítő műhelyeket szervez Ghana Mud House (Ghánai 
vályogház) címmel a 2015. július 23. és október 9. közötti időszakban az afrikai 
Ghánában. A projektre építész, mérnök, belsőépítész, tájépítész és 
fenntarthatósággal foglalkozó hallgatók és végzett diplomások jelentkezhetnek.... 
» Tovább

4.3 Jelmezes műhely a TAT Galériában

 

Az alakítható jelmez performatív és koreográfiai lehetőségei iránt érdeklődők jelentkezését várja a TAT Galéria a 2015. májusi The 

Fitting Project műhelyre. 
(pályázatok.org) 

2015. május 1-jén és 2-án design- és divatműhelyet szerveznek The Fitting 
Project – Performansz, jelmez és társadalmi normák címmel a budapesti TAT 
Galériában. A műhelyre tíz résztvevőt várnak, akiket érdekelnek az alakítható és 
viselhető jelmez és ruha-objekt performatív és koreográfiai... » Tovább

4.4 Erasmus+ online infónap
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Az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda tájékoztató napot szervez Erasmus+ online infónap címmel 2015 áprilisában. 
(Ugródeszka) 

Erasmus+ online infónap címmel tájékoztató napot szervez 2015. április 14-én az 
Erasmus+ Ifjúsági Programiroda. Az online tájékoztatón a pályázatokról, a 
pályázati űrlap kitöltéséről, a költségvetésről, az EVS akkreditációról, a pályázói 
regisztrációról, a KA1, KA2, KA3 kategória lehetséges... » Tovább

4.5 Kreativitás&Innováció - tréning

 

A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány tréninget szervez egyetemistáknak Budapesten Kreativitás&Innováció címmel. 
(Ugródeszka) 

2015. április 17-én és 18-án tréninget szervez Budapesten Kreativitás&Innováció 
címmel a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány. A Youth2Youth projekt keretében 
megrendezendő tréningre olyan egyetemi hallgatók jelentkezését várják, akik 
szeretnének fejlődni a kreatív gondolkodás, projekttervezés és... » Tovább

4.6 Kommunikációs műhely középiskolásoknak

 

Az Antall József Tudásközpont Alapítvány kommunikációs műhelyet indít 2015 áprilisában középiskolásoknak. 
(Ugródeszka) 

2015. április 10-én kommunikációs műhely indul középiskolásoknak START! 
Pályaorientációs Műhely címmel. Az Antall József Tudásközpont Alapítvány 
műhelyének célja, hogy a résztvevők eredményesebbek legyenek az érettségin és 
a felsőoktatási tanulmányaik során. A részvétel jelentkezéshez kötött. » Tovább

4.7 Nemzetközi előadó-művészetek fiataloknak

 

A CINARS 2016 januárjában Nemzetközi előadó-művészetek fiataloknak címmel bemutatót szervez, amelyre várják előadóművészek 

és ügynökök jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2016. január 27. és 30. között International Performing Arts for Youth Showcase 
(Nemzetközi előadó-művészetek fiataloknak bemutató) címmel előadást tart 
Montreálban (Kanada) a CINARS (Conference Internationale des arts de la scene 
- Előadóművészetek nemzetközi konferenciája). A rendezvényre 400... » Tovább

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 A japán Aomori Kortárs Művészeti Központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a japán Aomori Contemporary Art Centre (Aomori 
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Kortárs Művészeti Központ, ACAC) művészeknek. A 2015. szeptember 10. és 
december 18. közötti időszakra meghirdetett ösztöndíjra két japán és két külföldi 
művészt várnak. Az alkotóházi program címe: Navigation & Trajectory... » 
Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Fizess egy verssel nap Magyarországon is

 

2015 márciusában, a költészet világnapján 23 ország több, mint ezer kávézójában verssel fizethettek kávéjukért a vendégek. 
(Ugródeszka) 

Tíz magyarországi kávézó is bekapcsolódott a 2015. március 21-i nemzetközi 
kezdeményezésbe, amelynek keretében saját, kézzel írott versükkel fizethettek a 
vendégek a kávéjukért. A költészet világnapja alkalmából meghirdetett kampány 
mottója ez volt: Mutassuk meg a világnak, hogy az érzékeink... » Tovább

6.2 Hemző Károly-díj

 

A Hemző Károly Alapítvány 2015-ben is átadja egy 35 évnél fiatalabb fotográfusnak a Hemző Károly-díjat. 
(Pályázatfigyelő) 

2015-ben is meghirdeti a Hemző Károly-díjat a Hemző Károly Alapítvány. A 
díjjal olyan, 35 évnél fiatalabb fotográfusok munkáját ismerik el, akik 
szellemiségükben és szakmai minőségben is méltók rá. A díjat kurátori javaslatok 
alapján ítélik oda. Idén dr. Lengyel Beatrix, a Magyar Nemzeti Múzeum... » 
Tovább
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