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==========================================================================
1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
==========================================================================
1.1 Pályázat kiemelt jelentőségű kulturális helyszínek és gyógyfürdők fejlesztésére
Az NFÜ pályázatot hirdet a Nyugatdunántúli Operatív Program keretében nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszínek fen
ntartható turisztikai célú hasznosítására, valamint kiemelt, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejleszté
sére. (NFÜ)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29554
--------------------------------------------------------------------------

1.2 Kortárs-e vagy? - filmpályázat
Film- és animációsfilm-pályázatot hirdet Kortárse vagy? címmel a Terembura Kulturális és Múzeumkommunikációs Egyesület fiatal alkotóknak. (Pályázat
figyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29555
-------------------------------------------------------------------------1.3 AEGON-KEDD képregény pályázat
A KEDD Animációs Stúdió országos képregény pályázatot hirdet 3 és 14 év közötti gyerekeknek. (SFF Ten
der)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29556
-------------------------------------------------------------------------1.4 Pályázat határon túli gyermek- és ifjúsági programok támogatására
A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet határon túli gyermekés ifjúsági közösségek, ifjúsági civil szervezetek és szakemberek rendezvényeinek támogatására. (mobilit
ás)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29557
-------------------------------------------------------------------------1.5 Pályázat táborban való részvételre
Pályázatot hirdet a Mini Magyarországért Alapítvány a 2012 nyarán megrendezendő Öko lovas-, vízi, színjátszó- és sporttáborban való részvételre. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29559
-------------------------------------------------------------------------1.6 A gondolatok értéke - 2012 - Tavaszi zsongás
Irodalmi pályázatot hirdet A gondolatok értéke - 2012 Tavaszi zsongás címmel az Irodalmi Rádió. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29560
--------------------------------------------------------------------------

1.7 Mátyás király gyerekkori naplója - pályázat
Az EMNT Kolozs megyei szervezete kisprózapályázatot hirdet felső tagozatos és középiskolás diákoknak Mátyás király gyerekkori naplója címmel. (SF
F Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29562
-------------------------------------------------------------------------1.8 V. Bajai Karikatúra Pályázat
Baja városa ötödik alkalommal hirdet karikatúra-pályázatot amatőr és profi alkotóknak. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29563
-------------------------------------------------------------------------1.9 La MaMa Spoleto Open fesztivál
Előadóművészek, zenészek, vizuális művészek, utcaművészek és komikusok jelentkezését várják az olasz
országi La MaMa Spoleto Open fesztiválra. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29564
-------------------------------------------------------------------------1.10 Fiatal előadóművészeket keres az Interkunst
A németországi Interkunst e.V. színészek, zenészek, táncosok és artisták jelentkezését várja Instant akció
k az erőszak és a rasszizmus ellen című színházi projektjéhez. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29566
-------------------------------------------------------------------------1.11 A Kisvakond kalandjai - rajzpályázat
A Budapest Film Zrt. rajzpályázatot hirdet óvodásoknak és iskolásoknak A Kisvakond kalandjai címmel. (K
ultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29567
-------------------------------------------------------------------------1.12 A Szegedi Kortárs Balett fotópályázata

Fotópályázatot hirdet fennállásának 25. évfordulója alkalmából a Szegedi Kortárs Balett. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29568
-------------------------------------------------------------------------1.13 Megfordult velem a világ - irodalmi pályázat
Versés novellapályázatot hirdet Megfordult velem a világ címmel a Magyar Gyermekhematológusok és Gyer
mekonkológusok Társasága. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29570
-------------------------------------------------------------------------1.14 Electric December 2012 videopályázat
Legfeljebb ötperces filmekkel lehet pályázni az Electric December 2012 pályázaton. (Ugródeszka)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29572
-------------------------------------------------------------------------1.15 IV. MILVUS Nemzetközi Természetfotó Pályázat
Negyedik alkalommal hirdeti meg a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület nemzetkö
zi természetfotó pályázatát, amelyre hivatásos és amatőr fotósok alkotásait is várják. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29580
-------------------------------------------------------------------------1.16 Pályázat az Örökség serlegre
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány az Örökség serleg odaítélésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29581
-------------------------------------------------------------------------1.17 Jókai-díj 2013
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Jókai-díj odaítélésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29582

-------------------------------------------------------------------------1.18 Pályázat a Kultúra Lovagja címre
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány társadalmi szervezeteknek és önkormányzatoknak a K
ultúra Lovagja cím odaítélésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29583
-------------------------------------------------------------------------1.19 Pályázat az Örökségünkért éremre
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány az Örökségünkért érem odaítélésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29584
-------------------------------------------------------------------------1.20 Pályázat a Rainprecht Antal-emlékéremre
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Rainprecht Antalemlékérem odaítélésére. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29585
-------------------------------------------------------------------------1.21 Együtt Európáért érem és plakett
Pályázatot hirdet a Falvak Kultúrájáért Alapítvány az Együtt Európáért érem és plakett odaítélésére. (Pály
ázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29586
-------------------------------------------------------------------------1.22 Van egy perced? - alkoss! - művészeti pályázat
Művészeti pályázatot hirdet a Hungarofest Van egy perced? - alkoss! címmel. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29587
-------------------------------------------------------------------------1.23 Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázat
A Magyar Irodalmi Lap meghirdeti az Arany Sas Díj Történelmi Novellapályázatot, amelyre a történelemh

ez kapcsolódó novellákat várnak. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29588
-------------------------------------------------------------------------1.24 Pályázat kreatív alkotóknak
Ideiglenes otthon 2012 Válságban az otthon címmel hirdetnek pályázatot egy németországi alkotóházi projektben való részvéte
lre. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29589
-------------------------------------------------------------------------1.25 Híd az európai kulturális központok között - pályázat
Pályázatot hirdet az ENCC a Híd az európai kulturális központok között programban való részvételre kult
urális központok munkatársainak. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29591
-------------------------------------------------------------------------1.26 IVF Standard pályázatok-Keleti Partnerség
A Nemzetközi Visegrádi Alap pályázatot hirdet a Standard pályázatokKeleti Partnerség programban való részvételre. (Visegrad fund)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29592
-------------------------------------------------------------------------==========================================================================
2. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
==========================================================================
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram
2.1 Készíts saját oltárt - műhelymunka
Készíts saját oltárt címmel négynapos műhelymunkát tartanak az Öt Templom Fesztivál keretében fiatal
oknak. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29561

-------------------------------------------------------------------------2.2 Fiatal Európa Konferencia 2
2012 májusában Fiatal Európa Konferencia 2 címmel konferenciát rendeznek a művészeti oktatásról Mis
kolcon. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29565
-------------------------------------------------------------------------2.3 Európa lendületben - FLP-képzés
Európa lendületben címmel szervez képzést a Fiatalok Lendületben Programról 2012 nyarán a program n
émet nemzeti irodája. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29573
-------------------------------------------------------------------------2.4 FLP-képzés Spanyolországban
A Fiatalok Lendületben Program spanyol nemzeti irodája képzést szervez 2012 májusában. (mobilitás)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29574
-------------------------------------------------------------------------2.5 Nemzetközi rendezői labor
Az IUGTE nemzetközi rendezői labort szervez 2012 nyarán Ausztriában. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29575
-------------------------------------------------------------------------2.6 Táncos mesterkurzus Potsdamban
2012 májusában táncos mesterkurzus indul Németországban profi előadóművészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29590
-------------------------------------------------------------------------2.7 Projektvásár-találkozó Helsinkiben
Műhelymunkákkal egybekötött projektvásár találkozót szervez kulturális központok és intézetek munkatársainak az ENCC Helsinkiben. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29593
-------------------------------------------------------------------------2.8 Kulturális közgazdaságtan nyári egyetem Amszterdamban
A CREARE Alapítvány negyedik alkalommal rendezi meg a kulturális közgazdaságtan nyári egyetemet Am
szterdamban. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29594
-------------------------------------------------------------------------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 Kortárs művészeti projekthez társszervezőt keresnek
Az Európai Kulturális Alapítvány projektjéhez keres társszervezőt a Szubjektív Értékek Alapítvány. (Kultúr
Pont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29558
-------------------------------------------------------------------------3.2 Zenész partnereket keres egy brit ügynökség
A CNSR brit kommunikációs ügynökség zenész partnereket keres lemezkiadáshoz. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29576
-------------------------------------------------------------------------3.3 Társszervezőt keres egy spanyol kulturális központ

Kortárs tánccal kapcsolatos projektjéhez keres társszervezőt egy spanyol kulturális központ. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29577
-------------------------------------------------------------------------3.4 Társszervezőt keres a Blackburn College
A brit Blackburn College társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatáh
oz. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29578
-------------------------------------------------------------------------==========================================================================
4. ÖSZTÖNDÍJAK
==========================================================================
4.1 Fulbright ösztöndíjak az Egyesült Államokba
Ösztöndíjakat hirdet a 2013/2014-es tanévre az Egyesült Államokba a Fulbright MagyarAmerikai Oktatási Csereprogram Bizottság. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29553
-------------------------------------------------------------------------Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner
==========================================================================
5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN
==========================================================================
5.1 Újabb díjat kapott a Csak a szél
Fliegauf Bence Csak a szél című filmje megkapta az Európa Tanács filmdíját az isztambuli nemzetközi film
fesztiválon. (Filmunió)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29569
-------------------------------------------------------------------------Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij
==========================================================================
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

==========================================================================
6.1 Irodalmi díjasok a Londoni Könyvvásáron
2012 áprilisában a Londoni Könyvvásáron részt vesz az EU Irodalmi Díjának három 2011es díjazottja. (Midday Express)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=29579
-------------------------------------------------------------------------(C) 2012 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor.
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésé
vel. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk ki, a nem hivatalos forrásból átvett információk
at ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kult
urpont.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 koordinátora,
működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és a Nemzeti Erőforrás Minisztérium.
A KultúrPont Hírlevél 2012-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jelenik meg.

