
490.szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2013. május 30. 

A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele 

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTML-változat elolvasásához 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL 

• 1.1 Kultúra Fórum Brüsszelben 

• 1.2 Lezajlott a Luigi Denza Fiatal Zenészek Nemzetközi Versenye 

• 1.3 Megújult az Európai Ifjúsági Portál 

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK 

• 2.1 A Japán Alapítvány pályázata 

• 2.2 Az Év Városi Fotósa - pályázat 

• 2.3 DIGI2013 - pályázat 

• 2.4 Szeretettel a gyűlölet ellen - történetíró pályázat 

• 2.5 A gyurgyalag csodálatos élete - rajzpályázat 

• 2.6 Időfutár - videópályázat 

• 2.7 Mesepályázat óvodapedagógusoknak 

• 2.8 2. Mediterrán Kórusfesztivál 

• 2.9 Rain reflexiók - művészeti pályázat 

• 2.10 Pályázat kulturális projektek támogatására 

• 2.11 Klasszikus Zene Nemzetközi Konferencia 

• 2.12 Év háza 2013 - pályázat 

• 2.13 Pólótervező pályázat 

• 2.14 Luxus a játék? - pályázat 

• 2.15 Légy Te is láncszem! - kreatív pályázat 

• 2.16 Védjegytervező pályázat 

• 2.17 Pályázat franciaországi nyári egyetemen való részvételre 

• 2.18 Pályázat független művészeti projektek megvalósítására 

• 2.19 ASEF Kreatív Hálózatok - pályázat 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK 

• 3.1 A fenntarthatóság kreatív stratégiái - szeminárium 

• 3.2 Keleti Partnerség miniszteri konferencia a kultúráról 

http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#32
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#31
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#219
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#218
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#217
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#216
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#215
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#214
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#213
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#212
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#211
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#210
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#29
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#28
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#27
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#26
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#25
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#24
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#23
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#22
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#21
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#13
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#12
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/index.php?hl_id=623#11


• 3.3 II. Hajdúböszörményi Írótábor 

• 3.4 Fiatalok Lendületben 

• 3.5 FLP-szeminárium Olaszországban 

4. ÖSZTÖNDÍJAK 

• 4.1 Park in progress - mobilitási ösztöndíj 

• 4.2 Alkotóházi ösztöndíj Németországba 

• 4.3 Alkotóházi ösztöndíj Franciaországba 

• 4.4 EURIAS ösztöndíjpályázat 

• 4.5 Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat 

5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN 

• 5.1 Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj: 11 magyar díjazott 

• 5.2 Brazil díjat kapott az Aglaja 

• 5.3 Díjat kapott Peruban a Csak a szél 

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK 

• 6.1 Láthatatlan falak - művészeti magazin 

• 6.2 Travel-Me nemzetközi hálózat 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Kultúra Fórum Brüsszelben
Előadók jelentkezését várja az Európai Bizottság a 2013 novemberében megrendezendő Kultúra Fórumra. 
(KultúrPont) 

Az Európai Bizottság 2013. november 4. és 6. között rendezi meg a Culture Forumot (Kultúra 
Fórumot) Brüsszelben (Belgium). A konferencián több mint 1200 európai kulturális érdekelt 
vesz részt. A rendezvényre várják angolul vagy franciául beszélő előadók jelentkezését. 
Jelentkezési határidő:... » Tovább

1.2 Lezajlott a Luigi Denza Fiatal Zenészek Nemzetközi Versenye

 A neves olasz nemzetközi verseny három eredményes magyar résztvevővel zárta eseményét 
(KultúrPont) 

„Teljes lelki élet zene nélkül nincs. Vannak a léleknek régiói, melyekbe csak a zene világít be." 
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Kodály Zoltán Egy héten át töltötte be a zene a festői tájon fekvő Quisisanai-kastély falait, 
amely otthont adott Castellammare di Stabiában (Olaszország) a nyolcadik nemzetközi ifjúsági 
zenei... » Tovább

1.3 Megújult az Európai Ifjúsági Portál
Az Európai Bizottság elérhetővé tette a megújult Európai Ifjúsági Portált, amely az EU Ifjúsági Stratégiájához 

kapcsolódó információkat és lehetőségeket osztja meg az érdeklődőkkel. 
(Ugródeszka) 

2013. május 24-től elérhető az Európai Ifjúsági Portál – jelentette be az Európai Bizottság. A 
megújult portál az Európai Unió Ifjúsági Stratégiájához kapcsolódó információkat és 
lehetőségeket tesz közzé a fiatalok számára. A honlapon cikkek, hírek, események érhetők el a 
Fiatalok Lendületben... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK
Az EU Kultúra Programjának pályázatai: http://www.kulturpont.hu/eukulturaprogram 

2.1 A Japán Alapítvány pályázata

 

Pályázatot hirdet a Japán Alapítvány a 2013/2014-es évre Magyarországon és Közép-Kelet Európában megvalósuló 

projektek/programok támogatására. 
(pályázatok.org) 

A Japán Alapítvány pályázatot hirdet a 2013/2014-es évre Magyarországon és Közép-Kelet 
Európában megvalósuló projektek/programok támogatására. A pályázat keretében olyan 
projekteket támogatnak, amelyek teljesen vagy nagyobb részben kapcsolódnak Japánhoz, a 
japán kultúrához. Az elnyerhető támogatás... » Tovább

2.2 Az Év Városi Fotósa - pályázat

 

A CBRE pályázatot hirdet Az Év Városi Fotósa cím odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Az Év Városi Fotósa cím odaítélésére a CBRE. A pályázatra Városok 
munkában témában várják amatőr és profi fotósok alkotásait. A győztes fotós egy luxus 
szafari-fotózást nyer. Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 31. » Tovább

2.3 DIGI2013 - pályázat
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság pályázatot hirdet DIGI2013 címmel médiaszolgáltatók digitális műsorszóró 

technológiára történő átállásának támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet médiaszolgáltatók digitális műsorszóró technológiára történő átállásának 
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támogatására DIGI2013 címmel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság. A pályázaton 
magyarországi analóg módon történő földfelszíni terjesztésű jogosultsággal rendelkező helyi 
audiovizuális médiaszolgáltatók... » Tovább

2.4 Szeretettel a gyűlölet ellen - történetíró pályázat
Szeretettel a gyűlölet ellen címmel történetíró pályázatot hirdet a Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány. 
(Pályázatmenedzser) 

A Ráhel Segítséget Szervező Alapítvány történetíró pályázatot hirdet Szeretettel a gyűlölet ellen 
címmel. A pályázatra a szeretetről szóló történeteket várnak magyar vagy román nyelven. 
Beküldési határidő: 2013. július 30. » Tovább

2.5 A gyurgyalag csodálatos élete - rajzpályázat

 

A gyurgyalag csodálatos élete címmel rajzpályázatot hirdet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

óvodásoknak és általános iskolás diákoknak. 
(Pályázatmenedzser) 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rajzpályázatot hirdet A gyurgyalag 
csodálatos élete címmel. A pályázatra óvodások és általános iskolás diákok alkotásait várják. 
Olyan rajzokkal lehet pályázni, amelyek gyurgyalagot ábrázolnak. Beküldési határidő: 2013. 
július 2. » Tovább

2.6 Időfutár - videópályázat

 

A Pozsonyi Pagony videópályázatot hirdet Időfutár címmel diákoknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Videópályázatot hirdet a Pozsonyi Pagony Kiadó Időfutár címmel. A pályázatra diákok 
alkotásait várják a kiírásban részletezett utcai jelenet, magyaróra, varázsfuvola-rap, illetve a 
sakkozó török jelenet alapján. Beküldési határidő: 2013. május 31. » Tovább

2.7 Mesepályázat óvodapedagógusoknak

 

A Mesekert Óvoda mesepályázatot hirdet óvodapedagógusoknak. 
(Pályázatmenedzser) 

Mesepályázatot hirdet a Mesekert Óvoda magyarországi és határon túli óvodapedagógusoknak 
és óvodapedagógus hallgatóknak. A pályázaton mindenki legfeljebb öt pályaművel vehet részt. 
Pályázati határidő: 2013. szeptember 30. » Tovább

2.8 2. Mediterrán Kórusfesztivál
2013 augusztusában rendezik meg második alkalommal Gibraltáron a Mediterrán Kórusfesztivált. 
(KultúrPont) 
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Második alkalommal rendezik meg 2013. augusztus 21. és 25. között Gibraltáron a Mediterrán 
Kórusfesztivált. A fesztiválra várják kórusok jelentkezését. Jelentkezési határidő: 2013. május 
31. » Tovább

2.9 Rain reflexiók - művészeti pályázat

 

A Cloud Hungary művészeti pályázatot hirdet Rain reflexiók címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Művészeti pályázatot hirdet a Cloud Hungary Rain reflexiók címmel reflektáló alkotások 
készítésére a koreai Rain énekes-táncoskoreográfus előadóművész, színész, harcművész, 
producer életének, személyiségének vagy munkásságának bármely elemére. A pályázatra 
hagyományos grafikai, festészeti vagy... » Tovább

2.10 Pályázat kulturális projektek támogatására
A Nemzetközi Alap a Kulturális Sokszínűségért pályázatot hirdet kulturális projektek támogatására kormányzati 

szerveknek, közintézményeknek és (köz)hatóságoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet kulturális projektek támogatására a Nemzetközi Alap a Kulturális 
Sokszínűségért. A támogatásra Magyarország csak tagállami szinten pályázhat, így kormányzati 
szervek, közintézmények és (köz)hatóságok pályázatait várják, civil és társadalmi szervezetek 
nem... » Tovább

2.11 Klasszikus Zene Nemzetközi Konferencia

 

Fellépők jelentkezését várják a 2013-as montreali Klasszikus Zene Nemzetközi Konferenciára. 
(KultúrPont) 

A 2013. november 6. és 9. között Montrealban (Kanada) megrendezendő Klasszikus Zene 
Nemzetközi Konferenciára várja fellépők jelentkezését a művészeti menedzsereket összefogó 
nemzetközi szövetség, az International Artist Managers’ Association (IAMA). A konferencia 
hivatalos programját... » Tovább

2.12 Év háza 2013 - pályázat
Pályázatot hirdet az Év háza Kuratóriuma megépült lakóépületek építész tervezőinek az Év háza díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Év háza Kuratóriuma pályázatot hirdet a Magyar Művészeti Akadémia, a Magyar 
Építőművészek Szövetsége és a Magyar Építész Kamara szakmai támogatásával a 2013-as Év 
háza díj odaítélésére. A pályázaton megépült lakóépületek építész tervezői és a Visegrádi 
Négyek Családi házai utazó kiállítás magyar... » Tovább

2.13 Pólótervező pályázat
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Az InkOnChest és a Hegyalja Fesztivál pályázatot hirdet a 2013-as fesztiválpólók grafikájának megtervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az InkOnChest és a Hegyalja Fesztivál Tervezd meg te a Hegyalja Fesztivál 
idei legtutibb pólóját! címmel a 2013-as fesztiválpólók grafikájának megtervezésére. A 
beérkezett alkotásokat közönségszavazásra bocsátják. Beküldési határidő: 2013. június 9. » 
Tovább

2.14 Luxus a játék? - pályázat

 

Pályázatot hirdet kültéri kiállításon való részvételre Luxus a játék? címmel a Bánkitó Fesztivál. 
(Pályázatfigyelő) 

A Bánkitó Fesztivál pályázatot hirdet kültéri kortárs művészeti kiállításon való részvételre 
Luxus a játék? címmel. A pályázatra olyan köztérre tervezett alkotásokat várnak, amelyek a 
játék fogalmának újragondolására késztetnek a művészet eszközeivel. Beadási határidő: 2013. 
június 17. » Tovább

2.15 Légy Te is láncszem! - kreatív pályázat

 

Kreatív pályázatot hirdet Légy Te is láncszem! címmel a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal. 
(Pályázatmenedzser) 

A Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatal kreatív pályázatot hirdet Légy Te is láncszem! 
címmel. A pályázatra középiskolások olyan alkotásait várják, amelyek az 
élelmiszerlánc-biztonság megvalósulását, illetve ebben a fogyasztó szerepét ábrázolják fotó, 
videó vagy képregény segítségével. A pályázaton... » Tovább

2.16 Védjegytervező pályázat
Pályázatot hirdet a Vidékfejlesztési Minisztérium a Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy grafikájának 

kidolgozására. 
(Pályázatmenedzser) 

A Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdet a Kiváló Minőségű Sertéshús tanúsító védjegy
grafikájának kidolgozására. Olyan tervekkel lehet pályázni, amelyek a fogalomhoz kapcsolódó 
szellemiséget, a természetes alapanyagokon történő tartást testesítik meg. Beküldési határidő: 
2013. június... » Tovább

2.17 Pályázat franciaországi nyári egyetemen való részvételre

 A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet Jász-Nagykun-Szolnok megyei fiataloknak 

franciaországi nyári egyetemen való részvételre. 
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(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet Jász-Nagykun-Szolnok megyei fiataloknak franciaországi nyári egyetemen 
való részvételre a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat. A pályázaton 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei középiskolai diákok, főiskolai vagy egyetemi hallgatók, 
valamint bármely, a francia nyelvet ismerő és a... » Tovább

2.18 Pályázat független művészeti projektek megvalósítására

 

A CEC Artslink pályázatot hirdet független művészeti projektek megvalósítására egy Egyesült Államokban működő 

szervezettel közösen. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a CEC Artslink a 2014. május 1. és 2015. április 30. közötti időszakra 
független művészeti projektek megvalósítására egy Egyesült Államokban működő szervezettel 
közösen. Az elnyerhető támogatás összege 5 ezer dollár. Jelentkezési határidő: 2013. december 
3. » Tovább

2.19 ASEF Kreatív Hálózatok - pályázat
Új kezdeményezést indított az ASEF Kreatív Hálózatok címmel, amelyhez ázsiai és európai kulturális hálózatok 

csatlakozását várják. 
(on-the-move) 

Az Asia-Europe Foundation (Ázsia-Európa Alapítvány, ASEF) pályázatot hirdet ázsiai és 
európai kulturális hálózatoknak az ASEF Creative Network (ASEF Kreatív Hálózatok) 
kezdeményezéshez való csatlakozásra. A pályázat keretében jó gyakorlatokat keresnek, hogy 
bővíthessék a hálózatot. Pályázati... » Tovább
Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kulturpont.hu/palyazat

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

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 A fenntarthatóság kreatív stratégiái - szeminárium
2013 szeptemberében hatnapos szemináriumot rendez az ufaFabrik Berlin A fenntarthatóság kreatív stratégiái címmel. 
(on-the-move) 

A németországi ufaFabrik Berlin pályázatot hirdet a 2013. szeptember 9. és 14. között Berlinben
megrendezendő Creative strategies of sustainability (A fenntarthatóság kreatív stratégiái) című 
vitahéten való részvételre. A hatnapos szeminárium műhelyfoglalkozásokkal, előadásokkal és 
kirándulásokkal... » Tovább

3.2 Keleti Partnerség miniszteri konferencia a kultúráról
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2013 júniusában konferenciát rendeznek Grúziában Keleti Partnerség miniszteri konferencia a kultúráról címmel. 
(KultúrPont) 

2013. június 27-én és 28-án rendezik meg első alkalommal Tbilisziben (Grúzia) az Eastern 
Partnership Ministerial Conference on Culture (Keleti Partnerség miniszteri konferencia a 
kultúráról) című találkozót. A konferencia célja, hogy lehetőséget nyújtson a Keleti Partnerség 
kulturális programjának... » Tovább

3.3 II. Hajdúböszörményi Írótábor

 

A Magyar Írószövetség és a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör 2013 júniusában második alkalommal rendezi meg a

Hajdúböszörményi Írótábort. 
(KultúrPont) 

2013. június 26. és 30. között rendezi meg második alkalommal a Hajdúböszörményi Írótábort a
Magyar Írószövetség és a Kertész László Hajdúsági Irodalmi Kör. A tábor fővédnöke Halász 
János kultúráért felelős államtitkár. Jelentkezési határidő: 2013. június 21. » Tovább

3.4 Fiatalok Lendületben

 

Az Európai Ifjúsági Hét európai szintű rendezvénysorozat záró eseményét 2013 júniusában rendezik meg Fiatalok 

Lendületben címmel. 
(KultúrPont) 

2013. június 1-jén rendezi meg a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Fiatalok 
Lendületben Programiroda az Európai Ifjúsági Hét európai szintű rendezvénysorozat záró 
eseményét Fiatalok Lendületben címmel. A rendezvénynek az Európa Pont ad otthont. A 
részvétel előzetes jelentkezéshez... » Tovább

3.5 FLP-szeminárium Olaszországban
2013 októberében szemináriumot szervez Készülj fel az ifjúsági vállalkozói tevékenységre! címmel. 
(Ugródeszka) 

2013. október 21. és 26. között szemináriumot szervez a Salto Olaszországban Get Ready for 
Youth Entrepreneurship (Készülj fel az ifjúsági vállalkozói tevékenységre!) címmel. Az angol 
nyelvű rendezvényre ifjúsági munkásokat, ifjúsági vezetőket és edzőket várnak a Fiatalok 
Lendületben Program... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Park in progress - mobilitási ösztöndíj
Mobilitási ösztöndíjat hirdet a Transcultures az EU Kultúra programja támogatásával megvalósuló Park in progress 

projekt keretében. 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32243
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32301
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32301
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32294
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32294
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32293
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32293
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32289
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32293
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32294


(KultúrPont) 

A belga Transcultures digitális és hangművészeti központ ösztöndíjat hirdet az Európai Unió 
Kultúra programja támogatásával megvalósuló Park in progress (Parkolás folyamatban) 
mobilitási projekt keretében. A pályázattal hangművészettel kapcsolatos multidiszciplináris 
projektek, előadások, koncertek... » Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Németországba
Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a német Pact Zollverein 2014-re művészeknek. 
(KultúrPont) 

A német Pact Zollverein alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2014 januárja és júniusa közötti 
időszakra. Az ösztöndíjra a tánc, az előadó-művészet, a médiaművészetek és a hangművészetek 
területén tevékenykedő művészek jelentkezhetnek. Pályázati határidő: 2013. június 17. » 
Tovább

4.3 Alkotóházi ösztöndíj Franciaországba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet képzőművészeknek, íróknak, zenészeknek és zeneszerzőknek a franciaországi CAMAC. 
(on-the-move) 

A franciaországi CAMAC (Marnay-sur-Seine művészeti központja) alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet két hónapra képzőművészeknek, íróknak, zenészeknek és zeneszerzőknek. Az 
ösztöndíjban minden évben egy képzőművész, egy író és egy zenész vagy zeneszerző 
részesülhet. A részvétel feltétele, hogy a művész... » Tovább

4.4 EURIAS ösztöndíjpályázat

 

Pályázatot hirdet az EURIAS a kutatói mobilitási ösztöndíjprogramjában való részvételre. 
(on-the-move) 

A European Institutes for Advanced Study (Európai Intézmények a Felsőfokú Tanulmányokért, 
EURIAS) pályázatot hirdet a kutatói mobilitási ösztöndíjprogramjában való részvételre. A 10 
hónapos ösztöndíjprogramban főként a bölcsészettudományok és a társadalomtudományok 
területén tevékenykedő kutatók... » Tovább

4.5 Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat
A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot hirdet szülőföldi ösztöndíjak odaítélésére Domus címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Tudományos Akadémia Domus szülőföldi ösztöndíj pályázat 2013 
címmel szülőföldi ösztöndíjak odaítélésére. A program senior, junior és csoportos ösztöndíjakkal
segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar 
kutatók... » Tovább
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 
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5. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

5.1 Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj: 11 magyar díjazott
A Tempus Közalapítvány 11 magyar intézménynek ítélte meg a Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjat. Az 
elismerést az EU Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával megvalósított, kiemelkedő színvonalú 

oktatási és képzési projektek kaphatják meg. 
(Tempus) 

11 magyar intézménynek ítélte meg a legjobb Comenius, Leonardo, Grundtvig és Erasmus 
projekteknek járó Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíjat a Tempus Közalapítvány. A
díjjal az Európai Unió Egész életen át tartó tanulás programjának támogatásával megvalósított, 
kiemelkedő színvonalú... » Tovább

5.2 Brazil díjat kapott az Aglaja

 

Deák Krisztina kapta a legjobb rendező díját Aglaja című filmjéért a brazíliai Fantaspoa nemzetközi filmfesztiválon. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult 2013 májusában a brazíliai Fantaspoa nemzetközi filmfesztivál. A 
fesztivál zsűrije Deák Krisztinának ítélte a legjobb rendező díját az Aglaja című filmért. A film 
forgatókönyve a román származású svájci írónő, Aglaja Veteranyi A gyermek a forró puliszkába
esett című regénye... » Tovább

5.3 Díjat kapott Peruban a Csak a szél

 

Fliegauf Benedek Csak a szél című filmje a legjobb film díját kapta az Al Este de Lima perui filmfesztiválon. 
(KultúrPont) 

Magyar sikerrel zárult az Al Este de Lima (Limától keletre) című perui filmfesztivál. A 
seregszemle zsűrije Fliegauf Benedek Csak a szél című rendezésének ítélte a legjobb film díját. 
Fliegauf Benedek a fesztivál díszvendége volt, és mesterkurzust is tartott a fesztivál 
közönségének. » Tovább

6. EGYÉB INFORMÁCIÓK

6.1 Láthatatlan falak - művészeti magazin
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A Lieux francia művészeti központ Láthatatlan falak címmel megjelentette éves művészeti magazinját. 
(KultúrPont) 

Invisible Walls (Láthatatlan falak) címmel megjelent a Lieux francia művészeti központ éves 
művészeti magazinja. A kiadvány betekintést enged Európa két 2013-as kulturális fővárosa, 
Marseille-Provence (Franciaország) és Kassa (Szlovákia) kulturális projektjeinek részleteibe. A 
kétnyelvű, angol és... » Tovább

6.2 Travel-Me nemzetközi hálózat
Érdeklődő fiatalok jelentkezését várja a Travel-Me önkéntes idegenvezetőket tömörítő hálózat. 
(Ugródeszka) 

A Travel-Me önkéntes idegenvezetőket tömörítő hálózat egy olyan közösség, amely utazni, 
világot látni, új helyeket és kultúrákat megismerni vágyó fiatalok közössége. A hálózat tagjai 
ingyenes idegenvezetést tartanak saját országukban az odalátogató fiataloknak. A globális 
közösség vár minden... » Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
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Amennyiben a továbbiakban nem szeretné kapni Hírlevelünket, kérjük, írjon címünkre: regisztracio@kulturpont.hu. A tárgysorba kérjük írja be:
Leiratkozás.

A hírlevéllel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit a hirlevel@kulturpont.hu címre várjuk.
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