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=======================================================================
===
1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL
=======================================================================
===
1.1 Mire számíthatunk a következő hét évben az uniós források terén?  

A Tempus tanulmányt jelentetett meg Mire számíthatunk a következő hét évben az uniós források te
rén? címmel a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklusról. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31580
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=======================================================================
=== 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Pályázat előadó-művészeti szervezetek támogatására 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet minősítéssel nem rendelkező színház- és tá
ncművészeti előadó-művészeti szervezetek 2013. évi támogatására. (Emmi)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31540
--------------------------------------------------------------------------
2.2 Pályázat az Év Gyermekkönyve Díjra 

Az IBBY Magyar Szekciója pályázatot hirdet az Év Gyermekkönyve Díj odaítélésére. (Pályázatfigy
elő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31542
--------------------------------------------------------------------------
2.3 Pályázat zenekarok, énekkarok támogatására 

Minősítéssel nem rendelkező zenekarok és énekkarok támogatására hirdet pályázatot az Emberi Erő
források Minisztériuma. (Emmi)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31541
--------------------------------------------------------------------------
2.4 Slam School Poetry - előadói verseny 

Az Irodalmi Jelen pályázatot hirdet középiskolás diákoknak a Slam School Poetry előadói versenye
n való részvételre. (SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31544
--------------------------------------------------------------------------
2.5 Előhívás - utóirat 

Novellapályázatot hirdet a TotáLiber Könyvkiadó Előhívás - utóirat címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31545
--------------------------------------------------------------------------
2.6 Pályázat a Liget30 kiállításon való részvételre 

A Liget30 című, jubileumi kiállításon való részvételre hirdet pályázatot a Liget Galéria. (pályázatok
.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31546
--------------------------------------------------------------------------
2.7 Tervezz plakátot a vakvezető kutyákról! 

Plakáttervező pályázatot hirdet gyerekeknek Tervezz plakátot a vakvezető kutyákról! címmel a Bará
thegyi Vakvezető és Segítő Kutya Iskola Alapítvány. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31547
--------------------------------------------------------------------------
2.8 A NEA új pályázatai 

Civil szervezetek szakmai programjainak támogatására hirdet pályázatokat a NEA. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31549
--------------------------------------------------------------------------
2.9 Álomsuli - gyermekrajz-pályázat 

A MINYATA Egyesület rajzpályázatot hirdet gyerekeknek Álomsuli címmel. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31551
--------------------------------------------------------------------------
2.10 Mozgás-forma fotópályázat 

A Prizma Kör Mozgás-forma címmel fotópályázatot hirdet a mozgás- és a formavilág különböző fo
rmáinak megmutatására. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31552
--------------------------------------------------------------------------
2.11 Fotópályázat magyarországi hotelek és panziók bemutatására 

A Habóczki Ingatlanfejlesztő Kft. fotópályázatot hirdet magyarországi hotelek és panziók bemutatá
sára. (SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31553
--------------------------------------------------------------------------
2.12 Ne bántsd a fát! - pályázat 

A Pont-Egy Kft. pályázatot hirdet Ne bántsd a fát! címmel egy mesekönyv illusztrációjára. (KultúrP
ont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31554
--------------------------------------------------------------------------
2.13 XXX. Országos Faragópályázat 

A Hagyományok Háza Népi Iparművészeti Osztálya 30. alkalommal hirdeti meg országos faragópál
yázatát. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31555
--------------------------------------------------------------------------
2.14 Kör Csata - fotópályázat 

A Prizma Kör és a Pestújhelyi Közösségi Ház pályázatot hirdet a Kör Csatán való részvételre. (SFF 
Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31556
--------------------------------------------------------------------------
2.15 Pályázat a magyar kulturális örökségvédelem ügyének újragondolására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet a magyar kulturális örök
ségvédelem ügyének, struktúrájának, aktuális helyzetének konstruktív újragondolására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31557
--------------------------------------------------------------------------
2.16 Az NKA pályázata alkotói támogatásra 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet alkotói támogatásra. (N
KA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31558
--------------------------------------------------------------------------
2.17 Az NKA pályázata építészeti, műemlékvédelmi és régészeti rendezvények támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet építészeti, műemlékvéde
lmi és régészeti konferenciák, rendezvények, kiállítások, mesterkurzusok és szakmai továbbképzése
k megrendezésének, valamint a kapcsolódó kiadványok megjelentetésének támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31559
--------------------------------------------------------------------------



2.18 Pályázat építészeti, műemlékvédelmi és régészeti rendezvényeken való részvétel támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet építészeti, műemlékvéde
lmi és régészeti konferenciákon, rendezvényeken, kiállításokon, mesterkurzusokon és szakmai tová
bbképzéseken való részvétel támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31560
--------------------------------------------------------------------------
2.19 Pályázat nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlét támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet nemzetközi szakmai szer
vezetekben való jelenlét támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31561
--------------------------------------------------------------------------
2.20 Pályázat az építészet, a műemlékvédelem és a régészet megismertetésének támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet az építészet, a műemlékv
édelem és a régészet megismertetésének támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31562
--------------------------------------------------------------------------
2.21 Az NKA pályázata közösségi épületekre kerülő alkotások támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet most épülő, vagy felújítá
s alatt lévő közösségi épületekre vagy azok tereibe készülő iparművészeti alkotások létrehozásának 
támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31563
--------------------------------------------------------------------------
2.22 Az NKA pályázata műemlék épületek felújításának támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet műemlék épületek és épí
tmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának támogatására. (N
KA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31564
--------------------------------------------------------------------------
2.23 Az NKA pályázata műemlék épületek veszély-elhárításának támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet veszélyeztetett helyzetű 
műemlék épületek veszély-elhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának támogatásá
ra. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31565
--------------------------------------------------------------------------



2.24 Az NKA pályázata régészeti lelőhelyek feltárásának támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet régészeti lelőhelyek tudo
mányos célú feltárásának és állagmegóvásának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31566
--------------------------------------------------------------------------
2.25 Az NKA pályázata közterületek felújításának támogatására 

Az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma pályázatot hirdet helyi védettségű közterül
etek, és a hozzájuk tartozó épületek felújításának támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31567
--------------------------------------------------------------------------
2.26 A Bambuszgyermek - alkotópályázat 

Alkotópályázatot hirdet a Hopp Ferenc Kelet-ázsiai Művészeti Múzeum A Bambuszgyermek címm
el a híres japán mese történetének feldolgozására. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31569
--------------------------------------------------------------------------
2.27 Lufi-pályázat 

A Móra Ferenc Könyvkiadó pályázatot hirdet gyerekeknek a Lufi-könyv videós vagy animációs trai
lerének, valamint színpadi adaptációjának elkészítésére. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31578
--------------------------------------------------------------------------
2.28 Egy élet a tánc... - rajzpályázat 

Egy élet a tánc... címmel rajzpályázatot hirdet Nógrád megyei fiataloknak a Szécsényi Népművésze
ti Egyesület. (SFF Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31579
--------------------------------------------------------------------------
2.29 Tedd teljessé a mosolyt! - rajzpályázat 

Rajzpályázatot hirdet Tedd teljessé a mosolyt! címmel a Magyarországi Evangélikus Egyház. (SFF 
Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31583
--------------------------------------------------------------------------
2.30 Tedd teljessé a mosolyt! - videopályázat 

Videopályázatot hirdet Tedd teljessé a mosolyt! címmel fiataloknak a Magyarországi Evangélikus E
gyház. (SFF Tender)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31584
--------------------------------------------------------------------------
2.31 Nyuszi ül a fűben... - fotópályázat 

A Pályázati Interaktív Elektronikus Rendszer fotópályázatot hirdet Nyuszi ül a fűben... címmel. (SF
F Tender)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31585
--------------------------------------------------------------------------
2.32 Fogyatékosok a társadalomban - fotópályázat 

A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Mozgássérültek Fejér Megyei Eg
yesülete fotópályázatot hirdet hivatásos és amatőr fotósoknak Fogyatékosok a társadalomban címm
el. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31586
--------------------------------------------------------------------------
2.33 Európa gyönyörű II - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet Európa gyönyörű II címmel a CEWE. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31587
--------------------------------------------------------------------------
2.34 Az Anna Lindh Alapítvány pályázatai 

Az Anna Lindh Alapítvány meghirdette pályázatait a párbeszéd, a sokszínűség, a demokrácia és a fe
jlődés témaköreiben. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31594
--------------------------------------------------------------------------
2.35 EVS önkénteseket keresnek Aradra 

Tíz hónapos EVS önkéntes szolgálatra keresnek önkénteseket Aradra. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31601
--------------------------------------------------------------------------
2.36 Ez a város meseváros - képzőművészeti pályázat 

Ez a város meseváros címmel képzőművészeti pályázatot hirdet az Égigérő - Ég Ígérő Gyermekgalé
ria. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31603
--------------------------------------------------------------------------
2.37 Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumának pályázata 



Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma hazai művészek külföldi alkotótelepeke
n, alkotóműhelyekben és szimpóziumokon való részvételére, valamint külföldi művészek magyar sz
akmai fórumokon való szereplésére, kurzus vezetésére. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31605
--------------------------------------------------------------------------
2.38 Az NKA pályázata alkotótelepek támogatására 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma alkotótelepek, alkotóműhelyek és szim
póziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint magyar művészek részvételére a hazai 
alkotótelepeken. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31606
--------------------------------------------------------------------------
2.39 Az NKA pályázata alkotói támogatásra 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma alkotói támogatásra képzőművészeknek
, iparművészeknek és fotóművészeknek. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31607
--------------------------------------------------------------------------
2.40 Az NKA pályázata művészettörténészek támogatására 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma alkotói támogatásra művészettörténésze
knek, szakíróknak. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31608
--------------------------------------------------------------------------
2.41 Az NKA pályázata kiállítás szervezésére 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma egyéni és csoportos kiállítás előkészítés
ére, megrendezésére és dokumentálására, valamint szakmai szervezetek és egyéni alkotók kiállításai
nak támogatására belföldön és külföldön, és a kiállításhoz tartozó katalógusra. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31609
--------------------------------------------------------------------------
2.42 Az NKA pályázata külföldi szakvásárokon való részvételre 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma nonprofit művészeti szervezetek külföl
di szakvásárokon való megjelenésének támogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31610
--------------------------------------------------------------------------
2.43 Az NKA pályázata szakmai szervezetekben való jelenlét biztosítására 



Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma vizuális művészettel foglalkozó szervez
etek nemzetközi szakmai szervezetekben való jelenlétének biztosítására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31611
--------------------------------------------------------------------------
2.44 Az NKA pályázata kiemelt kiállítási programsorozatokra 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma kiemelt kiállítási programsorozatok tám
ogatására. (NKA)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31612
--------------------------------------------------------------------------
2.45 Gondolkodó gépek - nemzetközi grafikai pályázat 

A Bécsi Iparművészeti Egyetem Grafika Tanszéke és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Grafika T
anszéke nemzetközi grafikai pályázatot hirdet Gondolkodó gépek címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31613
--------------------------------------------------------------------------
2.46 Sampled Fesztivál 

Fiatal és pályafutásuk közepén álló művészek ötleteit várják a 2013-as cambridge-i Sampled Feszti
válra. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31615
-------------------------------------------------------------------------- 
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 Programvezető munkatársat keres a NIOK 

A NIOK Alapítvány programvezető munkatársat keres. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31550



--------------------------------------------------------------------------
3.2 Programszervezőt keres a Terra Alapítvány 

A Terra Alapítvány az Amerikai Művészetért programkoordinátort keres 2013 májusától. (on-the-m
ove)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31588
--------------------------------------------------------------------------
3.3 Álláslehetőség Párizsban 

A párizsi Compagnie Ultima Chamada adminisztrációs területre keres munkatársat. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31589
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Munkatársat keres az Asia Art Archive 

Az Asia Art Archive digitális kommunikációs menedzsert és tartalomszerkesztőt keres honlapjának 
és digitális archívumának fejlesztésére. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31590
--------------------------------------------------------------------------
3.5 EVS önkéntest keresnek Tusnádfürdőre 

Magyarországi EVS önkéntest keresnek 12 hónapra Tusnádfürdőre. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31599
--------------------------------------------------------------------------
3.6 Igazgatót keres egy bristoli ügynökség 

A bristoli Asian Arts Agency igazgatót keres teljes munkaidőbe. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31617
--------------------------------------------------------------------------
3.7 Ügyvezető igazgatói állás Kansasben 

Az egyesült államokbeli Charlotte Street Alapítvány ügyvezető igazgatót keres. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31618
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=======================================================================
===
4.1 Norvég Civil Támogatási Alap - tájékoztató napok 



A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatairól rendeznek megyei tájékoztató napokat 2013 februárj
a és áprilisa között. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31548
--------------------------------------------------------------------------
4.2 AT FORT műhelytalálkozó 

2013 februárjában rendezik meg a második AT FORT műhelytalálkozót Komáromban. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31575
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Move2study továbbtanulási börze 

Negyedik alkalommal rendezik meg 2013 márciusában Budapesten a Move2study Nemzetközi Tov
ábbtanulási Börzét. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31577
--------------------------------------------------------------------------
4.4 Civil Nap Brüsszelben 

2013 márciusában Civil Napot rendeznek Brüsszelben a Polgárok Európai Éve 2013 keretében. (Ku
ltúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31592
--------------------------------------------------------------------------
4.5 FLP-képzés Isztambulban 

Az ifjúsági munkáról rendez képzést 2013 áprilisában az FLP török nemzeti irodája. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31597
--------------------------------------------------------------------------
4.6 Szeminárium az ifjúsági munkáról Jordániában 

2013 májusában szemináriumot szerveznek Jordániában az ifjúsági munkáról és a munkanélküliségr
ől. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31598
--------------------------------------------------------------------------
4.7 FLP-képzés Budapesten 

A Nemzeti Családi és Szociálpolitika Intézet - Fiatalok Lendületben Programiroda képzést szervez 
Budapesten (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31602
--------------------------------------------------------------------------



4.8 Művészeti labor Berlinben 

2013 májusában hatnapos labort szervez művészeknek és hallgatóknak a berlini Weissensee Művész
eti Főiskola. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31616
--------------------------------------------------------------------------
4.9 Nemzeti Művészeti Identitás a Táncban - fesztivál 

Kilencedik alkalommal rendezik meg 2013 júniusában a keoja Encounter fesztivált. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31619
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=======================================================================
===
5. PARTNERKERESÉSEK
=======================================================================
===
5.1 Társszervezőt keresnek egy német projekthez 

Társszervezőt keres előadó-művészeti és fotós projektjéhez egy német művész. (Member Search Ca
ll)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31568
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Társszervezőt keres egy török társaság 

Társszervezőt keres kulturális projektjéhez egy török társaság. (Memeber Search Call)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31604
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=======================================================================
===
6. ÖSZTÖNDÍJAK
=======================================================================
===
6.1 Kurátorokat keres az Impakt 

Kurátorokat keresnek egy hollandiai kulturális fesztiválra. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31570
--------------------------------------------------------------------------
6.2 Alkotóházi ösztöndíj táncosoknak 



Tapasztalt táncosok jelentkezését várják a 2013. márciusi Corpografías alkotóházi ösztöndíjra. (on-t
he-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31571
--------------------------------------------------------------------------
6.3 Alkotóházi ösztöndíj Spanyolországba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Spanyolországba a LABoral Művészeti és Ipari Alkotói Központ a mű
vészet és a technológia határán dolgozó művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31572
--------------------------------------------------------------------------
6.4 Alkotóházi ösztöndíj Norvégiába 

Hivatásos művészeknek, tervezőknek, építészeknek és független kurátoroknak hirdetnek alkotóházi 
ösztöndíjat Norvégiába. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31573
--------------------------------------------------------------------------
6.5 Alkotóházi ösztöndíj előadó-művészeknek  

Előadó-művészeknek hirdet alkotóházi ösztöndíjat a litvániai Arts Printing House. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31574
--------------------------------------------------------------------------
6.6 Cartoon mesterkurzusok 

A 2013. áprilisi Cartoon Cine, valamint a 2013. júniusi Cartoon Digital mesterkurzuson való részvé
telre hirdet ösztöndíjat a brüsszeli Cartoon. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31582
--------------------------------------------------------------------------
=======================================================================
===
7. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=======================================================================
===
7.1 Emlékeket vár a Holokauszt Emlékközpont 

A Holokauszt Emlékközpont várja magánszemélyek adományait gyűjteményének gyarapítására. (K
ultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31576
--------------------------------------------------------------------------
7.2 NEA: meghosszabbítható projekt időszak 



A Nemzeti Együttműködési Alap lehetőséget biztosít a 2012-es szakmai pályázatoknál a projektidő
szak meghosszabbítására. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31591
--------------------------------------------------------------------------
7.3 Culture for Development Directory - kulturális portál 

Kulturális információs portált indított a Holland Királyi Trópusi Intézet Culture for Development Di
rectory címmel. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31614
--------------------------------------------------------------------------
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KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.
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fax: (06 1) 266-5972
info@kulturpont.hu - http://www.kulturpont.hu
___________________________________________________________________
A KultúrPont Iroda az Európai Unió "Kultúra" keretprogramjának hivatalos magyarországi koordin
átora, működésének fő támogatója az Európai Unió Bizottsága és az Emberi Erőforrások Minisztéri
uma.


