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========================================================================== 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

========================================================================== 

1.1 Kulturális örökség rendezvények ősszel  

 

2012 szeptemberében 50 országban rendezik meg a Kulturális Örökség Napjait, és vele egyidőben a Wiki

 szereti a műemlékeket fotós versenyt. Ezt követően, októberben kerül sor az Európai Örökség Napok Fó

rumra Cipruson. (Midday Express) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30209 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 



==========================================================================  

Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

 

2.1 Társadalmi Integrációs Díj  

 

Az ERSTE Alapítvány pályázatot hirdet a Társadalmi Integrációs Díj odaítélésére. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30147 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.2 Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Csokonai Vitéz Mihály Alkotói Díj odaítélésére a

matőr alkotóművészeknek és közösségeknek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30185 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 IX. Arany Deszka Országos Minősítő Színjátszó Fesztivál  

 

Ifjúsági és felnőtt színjátszó csoportok jelentkezését várják a kilencedik alkalommal megrendezendő Ara

ny Deszka Országos Minősítő Színjátszó Fesztiválra. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30152 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.4 A Word Art Collective pályázata  

 

A Word Art Collective nonprofit kezdeményezés pályázatot hirdet európai művészeknek egy kiállításon v

aló részvételre. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30156 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.5 NKA: pályázat komoly- és könnyűzenei hangfelvételek támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet komolyzenei, valamint könnyűzenei, világzenei, népzenei és dzse

ssz-hangfelvételek támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30164 



-------------------------------------------------------------------------- 

2.6 NKA: pályázat a kórusmozgalom támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet a magyarországi amatőr kórusmozgalom támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30165 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.7 NKA: pályázat kották megjelentetésére  

 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet kotta-

 és kottás kiadványok megjelentetésének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30166 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.8 NKA: pályázat táncprodukciók támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet új táncprodukciók megvalósításának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30167 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.9 NKA: pályázat színházi koprodukciók támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet új táncprodukciók megvalósításának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30168 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.10 NKA: pályázat táncprodukciók forgalmazására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet már bemutatott táncprodukciók forgalmazásának támogatására. 

(NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30169 

-------------------------------------------------------------------------- 



2.11 NKA: pályázat színházi produkciók forgalmazására  

 

Az NKA Előadó-művészet Kollégiuma pályázatot hirdet 2012-

ben létrehozott színházi produkciók forgalmazásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30170 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.12 NKA: pályázat táncművészek tanulmányainak támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet hivatásos táncművészek, oktatók, alkotók külföldi oktatási intéz

ményekben történő, táncművészettel összefüggő tanulmányainak támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30171 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.13 NKA: pályázat ifjúsági táncelőadások támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet hivatásos táncegyüttesek, alkotók és alkotóműhelyek gyermek-

 és ifjúsági táncelőadásainak oktatási intézményekben történő megvalósításának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30172 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.14 NKA: pályázat színházi nevelés támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet magyarországi színházak rendszeres színházi nevelési tevékenysé

gének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30173 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.15 NKA: pályázat színházi neveléssel kapcsolatos kutatás támogatására  

 

Az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma pályázatot hirdet színházi neveléssel kapcsolatos kutatás támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30174 



-------------------------------------------------------------------------- 

2.16 NKA: pályázat a hazai cirkuszművészet fejlesztésére  

 

Pályázatot hirdet a hazai cirkuszművészet fejlesztésének támogatására az NKA Előadó-

művészet Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30175 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.17 NKA: pályázat a Magyar Jazz Szövetség támogatására  

 

Meghívásos pályázatot hirdet a Magyar Jazz Szövetség 2013-

as programjainak előkészítésére és megvalósítására az NKA Előadó-művészet Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30176 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.18 NKA: pályázat a X. Budapest Jazz Fesztivál támogatására  

 

Meghívásos pályázatot hirdet a Budapest Music Center Zenei Központ Nyitófesztivál -

 X. Budapest Jazz Fesztivál előkészítésére és megvalósítására az NKA Előadó-művészet Kollégiuma. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30177 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.19 Tévutak - fotópályázat  

 

A ph21 Galéria fotópályázatot hirdet Tévutak címmel. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30178 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.20 Pályázat fotókiállításokra és online megjelenésre  

 

A ph21 Galéria pályázatot hirdet egyéni és csoportos kiállításokon és a Galéria honlapján való megjelené

sre fotósoknak. (Pályázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30179 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.21 Egy csepp meglepetés - művészeti pályázat  

 



Művészeti pályázatot hirdet a Gézengúz Alapítvány Egy csepp meglepetés címmel gyerekeknek, valamint

 amatőr és hivatásos alkotóknak. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30180 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.22 Pályázat meghívott előadások támogatására  

 

A Japán Alapítvány pályázatot hirdet Európában megrendezendő meghívott előadások támogatására. (p

ályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30181 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.23 Lupusz - ahogy én látom  

 

Még november közepéig várja az alkotásokat Lupusz -

 ahogy én látom címmel meghirdetett fotópályázatára a Schopper Gabriella Magyar Lupusz Egyesület. (K

ultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30189 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.24 NKA: pályázat állományvédelemre  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet állományvédelemre, restaurálásra és állományvé

delmi eszközbeszerzésre. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30192 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.25 NKA: pályázat műtárgyak állagvédelmére  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet műtárgyak állagvédelmének, preparálásának, ko

nzerválásának és restaurálásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30193 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.26 NKA: pályázat állományvédelmi szolgáltatásra  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet muzeális értékű gyűjtemények védelmét szolgáló



 állományvédelmi szolgáltatásra. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30194 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.27 NKA: pályázat gyűjteményvédelmi eszközbeszerzésre  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet gyűjtemények védelmét szolgáló eszközök beszer

zésére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30195 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.28 NKA: pályázat állományvédelmi műhelyek támogatására  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet állományvédelmi műhelyek támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30196 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.29 NKA: pályázat múzeumi tárgyak megvásárlására  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet múzeumi tárgyak, maradandó magániratok, egye

di dokumentumritkaságok megvásárlására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30197 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.30 NKA: pályázat gyűjtemények digitalizálására  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet magyar vonatkozású tematikus gyűjtemények tö

meges digitalizálására, adatbázis-építésre és internetes közzétételére. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30198 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.31 NKA: pályázat könyvek vásárlására  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet kézikönyvek, szakkönyvek, tanulmánykötetek, CD

-k, DVD-k megvásárlására múzeumoknak és levéltáraknak. (NKA) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30199 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.32 NKA: pályázat szakmai kiadványok előkészítésére  

 

Az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma pályázatot hirdet szakmai, módszertani kiadványok előkészítésére. 

(NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30200 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.33 Az NKA Könyvkiadás Kollégiumának pályázata  

 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet művészeti tárgyú művek hagyományos módon történő

 megjelentetésének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30201 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.34 Az NKA pályázata szépirodalmi művek megjelentetésére  

 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet magyar szépirodalmi művek megjelentetésének támo

gatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30202 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.35 Az NKA pályázata ismeretterjesztő művek megjelentetésére  

 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet magyar ismeretterjesztő és tudományos művek megje

lentetésének támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30203 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.36 Az NKA pályázata gyermekkönyvek megjelentetésére  

 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet gyermek-

 és ifjúsági könyvek magyar nyelvű, papíralapú kiadásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30204 

-------------------------------------------------------------------------- 



2.37 Az NKA pályázata felsőoktatási tankönyvek kiadására  

 

Az NKA Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet felsőoktatási tankönyvek és szaktudományos könyvek 

papíralapú kiadásának támogatására. (NKA) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30205 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.38 43. Nemzetközi Gyermekrajzpályázat  

 

43. alkalommal hirdet Nemzetközi Gyermekrajzpályázatot a Japán Művészetoktatási Alap. (Pályázatfigyel

ő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30207 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.39 Hommage - fotópályázat  

 

A Három Hét Galéria Hommage címmel fotópályázatot hirdet magánszemélyeknek. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30208 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.40 Pályázat artmozik digitalizálására  

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a 2012-

es évre artmozik digitalizálására. (Emberi Erőforrások Minisztériuma) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30212 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.41 Karinthy Frigyes és/vagy kora - verspályázat  

 

A Karinthyt Olvasók Baráti Köre verspályázatot hirdet Karinthy Frigyes és/vagy kora címmel. (Pályázatme

nedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30213 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.42 Pályázat fiatal kurátoroknak  

 

A Palais de Tokyo pályázatot hirdet fiatal kurátoroknak a 2013 nyarán megvalósítandó programjának me



gtervezésére. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30214 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.43 Balassi, a borok barátja - rendezvényterv-pályázat  

 

Pályázatot hirdet a www.balassi.eu portál a Balassi, a borok barátja című rendezvény tervének elkészítés

ére. (pályázatok.org) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30215 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.44 Uniós pályázat kicsiknek szánt előadásokra  

 

Pályázatot hirdetnek a Small Size, Big Citizens európai uniós projekt keretében színházi, zenei és táncelő

adások létrehozására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30217 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.45 Téli álmok antológia - pályázat  

 

A Könyvműhely.hu pályázatot hirdet a Téli álmok antológiában való megjelenésre amatőr és hivatásos ír

óknak, költőknek. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30222 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.46 A CEWE fotópályázata  

 

A CEWE fotópályázatot hirdet Európa szépségeinek bemutatására. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30223 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.47 Balassi, a méhek barátja - pályázat  

 

A www.balassi.eu portál pályázatot hirdet Balassi, a méhek barátja címmel irodalmi estek szervezésére a

 2013-as Balassi-fesztivál keretében. (Pályázatfigyelő) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30224 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.48 Te magad légy! - alkotópályázat  

 

Képzőművészeti és irodalmi pályázatot hirdet Te magad légy! címmel a Labrisz Leszbikus Egyesület. (Pály

ázatfigyelő) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30225 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.49 Alkotópályázat gyerekeknek  

 

A Magyar Országos Művészetterápiás Egyesület pályázatot hirdet dohányzás-, alkohol-

 és kábítószerellenes írásművek, zeneművek, képzőművészeti alkotások és filmek készítésére gyerekekn

ek. (Pályázatmenedzser) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30226 

-------------------------------------------------------------------------- 

2.50 Mert ő is a családunk tagja! - rajzpályázat gyerekeknek   

 

Rajzpályázatot hirdet gyerekeknek az "Állat és Ember" Állatvédő Egyesület Mert ő is a családunk tagja! cí

mmel. (SFF Tender) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30233 

--------------------------------------------------------------------------  

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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK 

========================================================================== 

3.1 Projektvezetőt keres az ASEF  



 

Az ASEF projektvezetőt keres kultúrpolitikai területre. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30154 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.2 Szakmai koordinátort és asszisztenst keres Pécsre a Tempus  

 

A Tempus Közalapítvány a pécsi telephelyére is keres szakmai koordinátort és szakmai asszisztenst. (Tem

pus Közalapítvány) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30155 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.3 Gyakornokokat keres a Gyermekmédia Egyesület  

 

A Gyermekmédia Egyesület szociális, pszichológus, kommunikáció és pedagógus hallgatókat keres gyako

rnoki pozícióba. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30157 

-------------------------------------------------------------------------- 

3.4 Kulturális munkatársat keres egy belga város  

 

A belgiumi Virton városa részmunkaidős kulturális munkatársat keres. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30228 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

========================================================================== 

4.1 Kutatók Éjszakája  

 

2012 őszén ismét megrendezik Európa-szerte a Kutatók Éjszakáját. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30148 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Trans Europe Halles találkozó Göteborgban  

 

2012 szeptemberében tartja 74. találkozóját a Trans Europe Halles Svédországban. (KultúrPont) 



 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30150 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.3 ARSA Virtuális Konferencia  

 

Virtuális konferenciát rendeznek 2012 decemberében a legkülönbözőbb tudományos területek legfrisse

bb eredményeiről. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30158 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Indul a Harmadik Kor Egyeteme  

 

Harmadik Kor Egyeteme címmel előadássorozatot indít az ELTE 2012 szeptemberében időseknek. (Kultúr

Pont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30159 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.5 I. Nemzetközi Karácsonyi Kórusfesztivál  

 

Várják kórusok jelentkezését a 2012 decemberében első alkalommal megrendezendő csehországi Nemz

etközi Karácsonyi Kórusfesztiválra. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30160 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Szakértői tanulmányutak - tájékoztató nap  

 

Tájékoztató napot szervez 2012 szeptemberében a Tempus a Szakértői tanulmányutakról. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30161 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.7 Jótékonyságsziget és Civilkomp  

 

2012 októberében civil szervezetek is bemutatkozhatnak a BNV-

n a Jótékonyságsziget keretében, amelyet Civilkomp címmel egy szakmai konferencia is kiegészít. (Kultúr

Pont) 

 

 



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30162 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.8 InterCITY - ifjúságpolitikai konferencia  

 

Ifjúságpolitikai konferenciát rendez Lipcsében a Salto InterCITY címmel 2012 őszén. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30163 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.9 A képzőművészet nagy mesterei - előadássorozat  

 

A Budapesti Művelődési Központ előadássorozatot indít 2012 szeptemberében A képzőművészet nagy m

esterei címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30183 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.10 Budapesti amatőr alkotók stúdiója  

 

A Budapesti Művelődési Központ kurzussorozatot indít 2012 szeptemberében Budapesti amatőr alkotók 

stúdiója címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30184 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.11 Szeptembertől újra Erasmus Szabadegyetem  

 

2012 szeptemberében újra indul az Erasmus Szabadegyetem. Az első előadást a Kutatók Éjszakája kereté

ben a Városligeti Műjégpályán tartják. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30190 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.12 Kreatív gondolkodás mesterkurzus  

 

A Magyar Író Akadémia kreatív gondolkodás mesterkurzust indít 2012 őszén. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30191 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.13 Nemzetközi fizikai színházi labor Ausztriában  

 



2012 decemberében nemzetközi fizikai színházi labort tart Ausztriában Szergej Osztrenko. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30210 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.14 Nyelvparádé  

 

Ismét megrendezik 2012 szeptemberében a nyelvtanulási lehetőségek vásárát, a Nyelvparádét. A rendez

vényen részt vesz a Tempus Közalapítvány is. (Tempus Közalapítvány) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30220 

-------------------------------------------------------------------------- 

4.15 L1danceFest 2012  

 

Az L1 Egyesület 2012-ben is megrendezi az L1 Kortárs Táncfesztivált L1danceFest címmel. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30221 

--------------------------------------------------------------------------  

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

 

========================================================================== 

5. PARTNERKERESÉSEK 

========================================================================== 

5.1 Francia szervezet társszervezőt keres  

 

Társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatához egy francia szervezet. 

(KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30206 

-------------------------------------------------------------------------- 

5.2 Szlovén szervezet társszervező lenne  

 

Társszervező lenne az EU Kultúra programja keretében benyújtandó pályázatokban a szlovén Celeia. (Kul

túrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30216 

--------------------------------------------------------------------------  

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



 

========================================================================== 

6. ÖSZTÖNDÍJAK 

========================================================================== 

6.1 A Roberto Cimetta Alap mobilitási pályázata  

 

Mobilitási pályázatot hirdet az euro-

arab és a mediterrán régió művészeinek és kulturális szakembereinek a Roberto Cimetta Alap. (KultúrPo

nt) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30149 

-------------------------------------------------------------------------- 

6.2 A Canon Alapítvány ösztöndíjai  

 

A Canon Foundation in Europe ösztöndíjakat hirdet magasan képzett európai és japán kutatóknak. (on-

the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30232 

-------------------------------------------------------------------------- 

6.3 Ösztöndíj fiatal filmeseknek  

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet fiatal filmeseknek 2013 márciusától júliusáig a Cannes-

i Filmfesztivál Mozialapja. (on-the-move) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30227 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

7. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

========================================================================== 

7.1 Varga Judit esélyes a Crossover Díjra  

 

2012 szeptemberében adják át a Crossover Zeneszerzői Díjat. A verseny döntőjébe Varga Judit kompozíc

iója is bejutott. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30182 

-------------------------------------------------------------------------- 

7.2 Szabó Márta sikere Tajvanban  

 



Szabó Mártának hat elfogadása volt Tajvanban. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30186 

-------------------------------------------------------------------------- 

========================================================================== 

8. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

========================================================================== 

8.1 Új igazgató a Nemzeti Táncszínház élén  

 

Kinevezték Ertl Pétert a Nemzeti Táncszínház igazgatójának. (KultúrPont) 

 

 

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=30230 

-------------------------------------------------------------------------- 

 

(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. 


