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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
=
1.1 Pályázat egyedi műalkotás vagy látványosság megtervezésére 

A Wing Zrt. pályázatot hirdet egyedi műalkotás vagy látványosság megtervezésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28313
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Álmodj másnak ajándékot! - pályázat 

Meseíró-pályázatot hirdet gyermekeknek a Karcolat Irodalmi és Művészeti Tehetségkutató Egyesület Á
lmodj másnak ajándékot! címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28314
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Otthonom az erdő - rajzpályázat 

Otthonom az erdő címmel hirdet rajzpályázatot gyerekeknek az Ipoly Erdő Zrt. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28315
--------------------------------------------------------------------------
1.4 Az UNESCO videopályázata 

Videopályázatot hirdet fiataloknak az UNESCO Az én nyilatkozatom a kulturális sokszínűségről címm
el. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28316
--------------------------------------------------------------------------



1.5 Fényképezőgéppel Andrea Palladio nyomában - fotópályázat 

Fényképezőgéppel Andrea Palladio nyomában címmel hirdet fotópályázatot a lőkösházi Vásárhely-
Bréda Kastély. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28318
--------------------------------------------------------------------------
1.6 Alkoss valamit hulladékból! - pályázat 

Alkotói pályázatot hirdet a Harmónium Egyesület Alkoss valamit hulladékból! címmel. (Pályázatfigyel
ő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28321
--------------------------------------------------------------------------
1.7 Kreatív tervezőpályázat fiataloknak 

Fiatal tervezőknek hirdet kreatív pályázatot a Printa Budapest. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28322
--------------------------------------------------------------------------
1.8 Az NKA Népművészeti Kollégiumának pályázata 

Pályázatot hirdet táncos, zenei, kézműves és írásbeli alkotások megszületésének támogatására az NKA 
Népművészeti Szakmai Kollégiuma. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28325
--------------------------------------------------------------------------
1.9 Poéták 2011 - pályázat 

Versíró pályázatot hirdet Poéták 2011 címmel az Éden Művészeti Hálózat. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28326
--------------------------------------------------------------------------
1.10 A száz könyv - irodalmi pályázat 

Pályázatot hirdetnek A száz könyv címmel könyvismertetők írására. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28329
--------------------------------------------------------------------------
1.11 XVI. Jászkun Fotószalon - pályázat 

Pályázatot hirdetnek a XVI. Jászkun Fotószalonon való részvételre amatőr és hivatásos fotósoknak. (Fo
tósélet)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28337
--------------------------------------------------------------------------
1.12 Digitális fotópályázat diákoknak 

Digitális fotópályázatot hirdet a Fényképezés a Vizuális Nevelés Szolgálatában Alapítvány általános és 
középiskolás diákoknak. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28338
--------------------------------------------------------------------------
1.13 Erdély arcai - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Erdély arcai címmel. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28339
--------------------------------------------------------------------------
1.14 Aranytoll 2012 

Várják a jelöléseket az Aranytoll 2012 újságírói díjra. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28343
--------------------------------------------------------------------------
1.15 Mutasd meg, hogy látsz! - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet az Ad Sidera Csoport Mutasd meg, hogy látsz! címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28344
--------------------------------------------------------------------------
1.16 Fotópályázat horgászoknak 

Pályázatot hirdet horgászoknak az SBS csapata az Év SBS fotósa cím odaítélésére. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28345
--------------------------------------------------------------------------
1.17 A pénz nem vész el, csak átalakul! - pályázat 

Alkotói pályázatot hirdet a Hybrid Art Management A pénz nem vész el, csak átalakul! címmel. (Pályá
zatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28348
--------------------------------------------------------------------------
1.18 Horvátország képekben - fotópályázat 



2012 februárjáig várják a digitális fényképeket a Horvátország képekben című fotópályázatra. (SFF Te
nder)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28349
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Az indiai zene mesterei - workshop 

2011 októberében workshopot rendeznek Az indiai zene mesterei címmel. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28319
--------------------------------------------------------------------------
2.2 A Széchenyi Programiroda konferenciasorozata 

Konferenciasorozatot szervez az Új Széchenyi Tervről a Széchenyi Programiroda. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28320
--------------------------------------------------------------------------
2.3 FLP: A tanulás megkönnyítése - képzés Szlovéniában 

Képzést szervez 2012 márciusában a Fiatalok lendületben program szlovén nemzeti irodája A tanulás 
megkönnyítése címmel. (mobilitás)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28331
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Fiatalok lendületben képzés Romániában 

Képzést szervez 2011 novemberében a Fiatalok lendületben program román nemzeti irodája Vegyél rés
zt! címmel. (mobilitás)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28332
--------------------------------------------------------------------------
2.5 FLP: képzés az ifjúsági cserékről Bonnban 

Képzést szervez a Fiatalok lendületben program német nemzeti irodája 2012 januárjában az ifjúsági cse
reprogramokról. (mobilitás)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28333
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Forráslehetőségek: a lehetőségek forrásai - szeminárium 

Pályázati szemináriumot és tréninget szervez 2011 októberében Egerben a Nemzeti Külgazdasági Hivat
al. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28334
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Grundtvig tájékoztató napok  

A Tempus Közalapítvány tájékoztató napokat tart 2011 novemberében a Grundtvig programról. (Temp
us)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28346
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

---------------------------------------------------------------------------
A Tempus Közalapítvány pályázataival kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető: 
Tempus Közalapítvány 
1093 Budapest, Lónyay utca 31.
I: http://www.tka.hu
T: (06 1) 237-1320
E: info@tpf.hu

=========================================================================
=
3. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
3.1 Török projekthez társszervezőt keresnek 

Társszervezőt keresnek egy árva gyermekeket foglalkoztató török projekthez. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28312
--------------------------------------------------------------------------
3.2 Társszervező lenne egy török középiskola 

Társszervező lenne a Fiatalok lendületben program keretében benyújtandó pályázatához egy török közé
piskola. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28342
--------------------------------------------------------------------------



3.3 Társszervezőt keres egy osztrák szervezet 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy osztrák szervez
et. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28347
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
=========================================================================
=
4.1 Díjat kapott a Másik bolygó 

Moldoványi Ferenc Másik bolygó című rendezése díjat kapott a  Kansas Nemzetközi Filmfesztiválon. (
Filmunió)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28311
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Tarr Béla díjat kap Berlinben 

Tarr Bélának ítélték életműve elismeréseként a Berlini Művészeti Akadémia Konrad Wolf-díját. (Filmu
nió)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28317
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Magyar fotós sikerek 

Szabó Márta E-MAFOSZ, AFIAP, Papp Elek MFIAP, Barbalics Nándor, Géczy Dorottya, Szakács Ildi
kó AFIAP, Kiss Imre E-MAFOSZ/g és Juhász László E-MAFOSZ/g fotóművész ért el sikereket külföl
di pályázatokon. (Fotósélet)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28336
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
5.1 A Bethlen Gábor Alapítvány kitüntetései - 2011 

A Bethlen Gábor Alapítvány meghozta döntését a 2011-es Bethlen-díjakról és a többi kitüntetéséről. (K
ultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28310
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Bizottsági jelentés a mobilitásról 

A Bizottság jelentése szerint a külföldi hallgatók, diákok, gyakornokok és önkéntesek nem tudják megf
elelően kihasználni az EU-ban való tartózkodásuk előnyeit. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28324
--------------------------------------------------------------------------
5.3 Véget ért a Kaleidoszkóp VersFesztivál 

Befejeződött Közép-Európa legnagyobb pódiumművészeti seregszemléje, a Kaleidoszkóp VersFesztivá
l, amely több tucat versszínházi, verszenei és versmondó előadással várta az érdeklődőket. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28335
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Junior Prima Díjas az Egyszervolt.hu   

Magyar oktatás és köznevelés kategóriában Junior Prima Díjat kapott az Egyszervolt.hu portál. (Kultúr
Pont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=28340
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

(C) 2011 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
ével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett informác
iókat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@k
ulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

--------------------------------------------------------------------------
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 koordinátor
a, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.


