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=========================================================================
=
1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
=========================================================================
=
1.1 Salvatore Quasimodo Emlékdíj 

Pályázatot hirdet a balatonfüredi önkormányzat a Salvatore Quasimodo Emlékdíj odaítélésére. (KultúrP
ont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31984
--------------------------------------------------------------------------
1.2 Bertha Bulcsú-emlékdíj - pályázat 

Meghívásos pályázatot hirdet az Írók Alapítványa, az Írók Szakszervezete és a Balatonfüredi Salvatore 
Quasimodo Alapítvány a 10. Bertha Bulcsú-emlékdíj odaítélésére. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31985
--------------------------------------------------------------------------
1.3 Kirándul a kerámia - rajzpályázat 

A Pataki Kerámia Kirándul a kerámia címmel rajzpályázatot hirdet gyerekeknek. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31987
--------------------------------------------------------------------------
1.4 SZAFT 2013 - animációsfilm-pályázat 

Pályázatot hirdetnek animációs filmek készítőinek a Szabad Animációs Filmkészítők Találkozóján való 
részvételre. (Pályázatmenedzser)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31988
--------------------------------------------------------------------------
1.5 Hrabal Habbal - rövidfilm-pályázat 

A BuSho Filmfesztivál és a budapesti Cseh Centrum rövidfilm-pályázatot hirdet Hrabal Habbal címmel
. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31989
--------------------------------------------------------------------------
1.6 Az NKA pályázata örökségvédelmi események támogatására 

Pályázatot hirdet az NKA Építőművészet és Örökségvédelem Kollégiuma a magyar kulturális örökségv
édelemmel foglalkozó eseménysorozatok támogatására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31990
--------------------------------------------------------------------------
1.7 KEA segítőkutyák - rajzpályázat 

A Kutyával az Emberért Alapítvány rajzpályázatot hirdet KEA segítőkutyák címmel. (Pályázatmenedzs
er)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31991
--------------------------------------------------------------------------
1.8 Pályázat művészeti kutatási tevékenység támogatására 

A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet egyedi, művészettel kapcsolatos kutatási tevékenység 
támogatására. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31992
--------------------------------------------------------------------------
1.9 Pályázat művészeti szakmai programok és kiadványok támogatására 

A Magyar Művészeti Akadémia pályázatot hirdet művészeti szakmai programok, valamint művészeti k
önyvek és folyóiratok megjelentetésének támogatására. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31996
--------------------------------------------------------------------------
1.10 Pályázat kiemelt művészeti célok megvalósítására 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma határon túli 
magyar színházaknak és táncegyütteseknek kiemelt művészeti célok megvalósítására. (EMMI)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31999
--------------------------------------------------------------------------
1.11 Tavasz - irodalmi pályázat 

Az utolsó olvasóért portál Tavasz címmel novella-, dráma- és verspályázatot hirdet. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32000
--------------------------------------------------------------------------
1.12 Dokumentumfilm-pályázat 

A Palantír Film Alapítvány pályázatot hirdet migrációs témájú dokumentumfilmek készítésére. (Pályáz
atfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32001
--------------------------------------------------------------------------
1.13 Én is becsületes vagyok! - fotópályázat 

Fotópályázatot hirdet Én is becsületes vagyok! címmel a Transparency International Magyarország. (Pá
lyázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32003
--------------------------------------------------------------------------
1.14 ALAP!zaj - fotópályázat 

ALAP!zaj címmel fotópályázatot hirdet a ZebrArt Stúdió. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32005
--------------------------------------------------------------------------
1.15 Tanár úr, kérem, én filmeztem - kisfilmpályázat 

Tanár úr, kérem, én filmeztem címmel kisfilmpályázatot hirdet a Petőfi Irodalmi Múzeum, a Margó Vár
osi Irodalmi Fesztivál és a Daazo.com. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32006
--------------------------------------------------------------------------
1.16 Népi építészet - pályázat mester-inas képzésre 

A Falufejlesztési Társaság és a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat pályázatot hirdet Nagyapám Háza cím
mel mester-inas képzésre diákoknak. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32008
--------------------------------------------------------------------------



1.17 Énekelt Versek XVIII. Zentai Fesztiválja 

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a zentai Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ pályáz
atot hirdet az Énekelt Versek XVIII. Zentai Fesztiválján való részvételre. (pályázatok.org)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32010
--------------------------------------------------------------------------
1.18 Pályázat kiemelt művészeti célokra - zenekarok és énekkarok 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt művészeti célok megvalósításának tám
ogatására zenekaroknak és énekkaroknak. (EMMI)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32011
--------------------------------------------------------------------------
1.19 Pályázat kiemelt művészeti célokra - előadó-művészeti szervezetek 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma kiemelt művészeti célok megvalósításának tám
ogatására előadó-művészeti szervezeteknek. (EMMI)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32012
--------------------------------------------------------------------------
1.20 TITÁNium - színházi pályázat 

A Füge pályázatot hirdet a TITÁNium projekt keretében a 2013/2014-es évadban tervezett új színházi 
produkciók támogatására. (Pályázatfigyelő)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32016
--------------------------------------------------------------------------
1.21 Kisvakond és a tavasz - rajzpályázat 

Rajzpályázatot hirdet a Kisvakond Játék Kft. Kisvakond és a tavasz címmel. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32017
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK
=========================================================================
= 
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram

2.1 Főtitkárt keres az EMCY 

Főtitkárt keres 2013 szeptemberétől az EMCY. (on-the-move)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32009
-------------------------------------------------------------------------- 
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. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK
=========================================================================
=
3.1 Pályaorientációs és Állásbörze Budapesten 

2013 áprilisában Pályaorientációs és Állásbörzét rendeznek Budapesten. (Tempus)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31981
--------------------------------------------------------------------------
3.2 Konferencia Kassán a köztéri művészetről 

2013 májusában konferenciát szervez Kassán az IN SITU hálózat Megosztott városok címmel. (Kultúr
Pont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31982
--------------------------------------------------------------------------
3.3 Művészeti, migrációs, adaptációs műhelyfoglalkozás Párizsban 

Művészeti mediátoroknak, művészeknek, oktatóknak és képzőknek tartanak Művészeti, migrációs, ada
ptációs műhelyfoglalkozást Párizsban. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31993
--------------------------------------------------------------------------
3.4 Hogyan készítsünk éves jelentést? - tájékoztató nap 

Az Európa Ház 2013 áprilisában tájékoztató napot rendez a Civil szolgáltatások másképp programsoroz
at keretében Hogyan készítsünk éves jelentést? címmel. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32013
--------------------------------------------------------------------------
3.5 Művészeti menedzsment mesterképzés Bolognában 

A Bolognai Egyetem művészeti menedzsment mesterképzést indít. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32014
--------------------------------------------------------------------------
=========================================================================
=
4. PARTNERKERESÉSEK
=========================================================================
=
4.1 Társszervezőt keres egy spanyol szervezet 

A spanyol Cinefilia kulturális szervezet társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretében benyújt
andó pályázatához. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31997
--------------------------------------------------------------------------
4.2 Spanyol projekthez társszervezőt keresnek 

A spanyolországi Adolfo Salazar Konzervatórium társszervezőt keres az EU Kultúra programja keretéb
en benyújtandó pályázatához. (Member Search Call)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32004
--------------------------------------------------------------------------
4.3 Portugál szervezet társszervező lenne 

Társszervező lenne kreatív emberek és vállalkozók projektjeiben a portugál Setepés. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32015
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner

=========================================================================
=
5. ÖSZTÖNDÍJAK
=========================================================================
=
5.1 Ösztöndíj a Salzburgi Képzőművészeti Nyári Egyetemre 

Az Erste Alapítvány ösztöndíjat hirdet fiatal művészeknek és kurátoroknak a Salzburgi Képzőművészet
i Nyári Egyetemen való részvételre. (KultúrPont)



Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31983
--------------------------------------------------------------------------
5.2 Osztrák alkotóházi ösztöndíj 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek Bécsbe vizuális művészeknek, fotósoknak, video- és médiaművészek
nek, tervezőknek, zeneszerzőknek, íróknak, fordítóknak, táncosoknak és koreográfusoknak. (KultúrPon
t)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31998
--------------------------------------------------------------------------
5.3 IVF kisösszegű támogatások - 2013/2 

A Nemzetközi Visegrádi Alap meghirdette 2013. júniusi határidejű kisösszegű támogatásokra kiírt pály
ázatát. (Pályázatmenedzser)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32007
--------------------------------------------------------------------------
5.4 Koganecho Bazaar - ösztöndíj Japánba 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek Japánba művészeknek. (on-the-move)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31994
--------------------------------------------------------------------------
5.5 IVF: standard projektek - 2013/2 

A Nemzetközi Visegrádi Alap már várja a pályázatokat standard támogatásainak 2013-as második köré
re. (KultúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32018
-------------------------------------------------------------------------- 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij

=========================================================================
=
6. EGYÉB INFORMÁCIÓK
=========================================================================
=
6.1 Amaze Me: a RESEO kiadványa  

A fiatal közönséget megcélzó operákról jelentetett meg egy könyvet Amaze Me címmel a RESEO. (Ku
ltúrPont)

Bővebb információ: http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=31995



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

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölés
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--------------------------------------------------------------------------
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 az Emberi Erőforrások Minisztériuma.


