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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Élménygazdaság - nyilvános konzultáció
Nyilvános konzultációt indított Élménygazdaság címmel a Tanács Kulturális Ügyek Bizottsága.

(KultúrPont) 

A Tanács Kulturális Ügyek Bizottsága nyilvános konzultációt indított Élménygazdaság címmel. Az Európai 
Bizottság célja a konzultációval az, hogy kikérje az érdekelt felek véleményét az élménygazdaságról, a 
kapcsolódó iparágakkal való kapcsolatáról, valamint arról, hogy mi akadályozza a további... » Tovább
 
1.2 Keleti Partnerség Miniszteri Konferencia a Kultúráról
2013 júniusában rendezték meg első alkalommal a Keleti Partnerség Miniszteri Konferenciát Grúziában.

(KultúrPont) 

2013. június 27-én és 28-án első alkalommal rendezték meg Tbilisziben (Grúzia) az Eastern Partnership 
Ministerial Conference on Culture (Keleti Partnerség miniszteri konferencia a kultúráról) című találkozót. 
Androulla Vassiliou oktatásügyért, kultúráért, többnyelvűségért és ifjúságpolitikáért... » Tovább
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1.3 A British Council jelentése a puha hatalomról

 

A British Council jelentést tett közzé Befolyás és vonzás: a kultúra és a verseny a puha hatalomért a 21. században címmel.

(on-the-move) 

Jelentést tett közzé a British Council Influence and Attraction: Culture and the Race for Soft Power in the 
21st Century (Befolyás és vonzás: a kultúra és a verseny a puha hatalomért a 21. században) címmel. A 
jelentésben szó van egyebek mellett a kultúra szerepéről a nemzetközi politikában, Kína,... » Tovább

 

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

2.1 III. Bujtor István Filmfesztivál - még lehet pályázni

 

Július végéig várják független, amatőr filmes alkotók és alkotóközösségek pályázatát a III. Bujtor István Filmfesztiválra.

(KultúrPont) 

A Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Balatonszemes Önkormányzata, a Latinovits Zoltán Alapítvány, 
valamint a Magyar Versmondók Egyesülete pályázatot hirdetett a III. Bujtor István Filmfesztiválon való 
részvételre független, amatőr filmes alkotóknak és alkotóközösségeknek. A seregszemlét 2013.... » Tovább

 
2.2 Esély a tanulásra - pályázat
A Szent Gergely Népfőiskola pályázatot hirdet Esély a tanulásra címmel támogatott tanulmányi státuszok betöltésére, általános célú, 
iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési programban való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Szent Gergely Népfőiskola a 2013/2014-es évre Esély a tanulásra címmel. Az 
E-TÁM44/2013 számmal meghirdetett pályázat célja támogatott tanulmányi státuszok betöltése, általános 
célú, iskolarendszeren kívüli, felnőttképzési programban való részvétel támogatása. A pályázaton 18 és... » 
Tovább
 
2.3 Ösztöndíjpályázat - Vajdaság Autonóm Tartomány
A vajdasági Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013-as évre.

(Pályázatfigyelő) 

Felsőoktatási ösztöndíjpályázatot hirdet a 2013-as évre a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács. Az ösztöndíjra 
olyan fiatalok pályázhatnak, akik először nyertek felvételt felsőoktatási intézmény első évfolyamára, a Szerb
Köztársaság területén megvalósuló akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap-... » Tovább
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2.4 Pályázat honlapkészítésre és logótervezésre

 

A Nero Media pályázatot hirdet kis- és középvállalkozásoknak, valamint civil szervezeteknek interneten való megjelenésük és 
arculatváltásuk támogatására.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Nero Media honlapkészítésre és logótervezése kis- és középvállalkozásoknak, valamint 
civil szervezeteknek. A pályázaton gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, civil szervezetek és 
magánszemélyek vehetnek részt. A pályázatokat folyamatosan várják. Beadási határidő: 2013.... » Tovább

 
2.5 MOL Tehetségtámogató program

 

A MOL Új Európa Alapítványa pályázatot hirdet diákoknak a MOL Tehetségtámogató programban való részvételre.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a MOL Új Európa Alapítványa 10 és 18 év közötti magyarországi általános és 
középiskolás diákoknak és diákcsoportoknak a MOL Tehetségtámogató programban való részvételre. A 
pályázaton olyan diákok vehetnek részt, akik országos vagy nemzetközi versenyeken, kiállításokon 
kiemelkedő... » Tovább

 
2.6 Ami nem tetszik! – alkotópályázat
Az Osonó Színházműhely Ami nem tetszik! címmel rövidfilm- és fotópályázatot hirdet.

(Pályázatfigyelő) 

Rövidfilm- és fotópályázatot hirdet Ami nem tetszik! címmel az Osonó Színházműhely. Egy alkotó 
legfeljebb három fotót és egy, legalább 15 másodperces, de legfeljebb 15 perces rövidfilmet küldhet be. 
Beküldési határidő: 2013. október 1. » Tovább
 
2.7 Így tanítom a könyvtári rendszer témakört - pályázat
A Könyvtárostanárok Egyesülete pályázatot hirdet könyvtárostanároknak Így tanítom a könyvtári rendszer témakört címmel.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Könyvtárostanárok Egyesülete Így tanítom a könyvtári rendszer témakört címmel. A 
pályázaton magyarországi és határon túli nevelési-oktatási intézmények könyvtárostanítói, 
könyvtárostanárai vehetnek részt egyénileg és csoportosan. Olyan pályaműveket lehet beküldeni, amelyek... 
» Tovább
 
2.8 Európai álompolgár - plakátpályázat

 Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC csapata plakátpályázatot hirdet Európai álompolgár címmel.
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(Pályázatmenedzser) 

Plakátpályázatot hirdet Európai álompolgár címmel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az 
ARC csapata. A pályázatra olyan plakátokat várnak, amelyek a magyarokra jellemző értékeket fogalmazzák
meg, és népszerűsítik. A pályázaton 14 éven felüli alkotók vehetnek részt. Beküldési... » Tovább

 
2.9 A család - pályázat egynyári virágágy tervezésre

 

Pályázatot hirdet a FŐKERT Nonprofit Zrt. egynyári virágágy tervezésére A család címmel.

(Pályázatmenedzser) 

A FŐKERT Nonprofit Zrt. pályázatot hirdet A család címmel egynyári virágágy tervezésére. A pályázaton 6
éven felüli gyerekek, fiatalok és felnőttek vehetnek részt. Olyan rajzokkal lehet pályázni, amelyek felhívják 
a figyelmet arra, hogy a városi tér a lakosságé, az ő kikapcsolódásukat hivatott... » Tovább

 
2.10 Keresztény Roma Szakkollégiumi pályázat

 

A Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat pályázatot hirdet a 2013/2014-es tanévre szakkollégiumba való felvételre roma és nem 
roma fiataloknak.

(Pályázatmenedzser) 

Pályázatot hirdet a Keresztény Roma Szakkollégiumi Hálózat a 2013/2014-es tanévre szakkollégiumba való
felvételre. A pályázaton roma és nem roma fiatalok is részt vehetnek, amennyiben a 2013/2014-es tanévben 
egyetemre vagy főiskolára jelentkeztek, vagy egyetemi, főiskolai hallgatók nappali... » Tovább

 
2.11 Brácsa tutti próbajátékot hirdet a Szegedi Szimfonikusok

 

A Szegedi Szimfonikusok próbajátékot hirdet brácsa tutti álláshely betöltésére.

(KultúrPont) 

Brácsa tutti álláshelyre keres helyettest a Szegedi Szimfonikus Zenekar 2013. október 1-jétől. A 
próbajátékot 2013. szeptember 18-án rendezik meg a zenekar székházában. Jelentkezési határidő: 2013. 
szeptember 9. » Tovább

 
2.12 Önkénteseket keres a CIMAM

 Angolul beszélő önkénteseket keres 2013. augusztusi konferenciájára a brazíliai CIMAM.

(on-the-move) 
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A Rio de Janeiro-i (Brazília) CIMAM önkénteseket keres 2013. augusztus 11. és 14. között megrendezendő 
konferenciájára. Elvárások: angol nyelvtudás, jó kommunikációs képesség. Jelentkezési határidő: 2013. 
július 31. » Tovább

 
2.13 Circulation(s) - fotópályázat

 

A francia Fetart szervezet ifjúsági fotópályázatot hirdet Circulation(s) címmel.

(KultúrPont) 

Ifjúsági fotópályázatot hirdet a francia Fetart szervezet Circulation(s) (Körforgás) fesztiválon való 
részvételre. A pályázat keretében kiválasztott 43 fiatal fotós a fesztivál keretében rendezheti meg első 
kiállítását. A fesztivált 2014. február 7. és március 16. között rendezik meg Párizsban... » Tovább

 
2.14 Pályázat kulturális és örökségi együttműködési projektekre
Az Európai Bizottság pályázatot hirdet Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon átnyúló 
turizmus támogatására címmel.

(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet Együttműködési projektek az európai kulturális és ipari örökségen alapuló, határokon 
átnyúló turizmus támogatására címmel az Európai Bizottság. A 69/G/ENT/PPA/13/411 kódszámmal 
meghirdetett felhívásra olyan pályázatokat várnak, amelyek egy közös téma köré épülő nemzetközi... » 
Tovább
 
2.15 Pályázat az EU 2014-es Kulturális Örökség Díjára

 

Az Európai Unió és az Europa Nostra pályázatot hirdet az Európai Unió Kulturális Öröksége Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére.

(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Európai Unió és az Europa Nostra az Európai Unió 2014-es Kulturális Öröksége 
Díjak / Europa Nostra Díjak odaítélésére. A díjra négy kategóriában lehet pályázni: helyreállítás; kutatás; 
kiemelkedő egyéni vagy közösségi teljesítmény a kulturális örökség területén; illetve... » Tovább

 
2.16 Kell egy csapat - filmpályázat
A Budapesti Zsidó Filmfesztivál szervezői rövidfilm-pályázatot hirdetnek Kell egy csapat címmel.

(Pályázatmenedzser) 

Rövidfilm-pályázatot hirdetnek a Budapesti Zsidó Filmfesztivál szervezői Kell egy csapat címmel. A 
pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek Garas Dezső életének és munkásságának motívumait 
dolgozzák fel. Legfeljebb tízperces kisfilmekkel lehet pályázni. Beküldési határidő: 2013. október... » 
Tovább
 
2.17 Pályázat műalkotás, emlékhely megvalósítására

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32699
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32696
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32689
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32689
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32687
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32687
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32687
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32697
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32697
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32684
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32697
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32689


 

A Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány pályázatot hirdet Makovecz Imre emlékét őrző műalkotás, emlékhely megvalósítására.

(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Makó Város Fejlődéséért Közalapítvány Makovecz Imre emlékét őrző műalkotás, 
emlékhely megvalósítására. A köztéri emlékhelyet Makón, a Hagymatikum Fürdő épületének közelében 
állítják fel 2014 augusztusában. A mű megvalósítására szánt keretösszeg bruttó 25 millió forint.... » Tovább

 
2.18 Formáld újra a műanyagod! - ökodizájn-pályázat

 

Ökodizájn-pályázatot hirdet a Barcika Art Kft. Formáld újra a műanyagod! címmel.

(Pályázatfigyelő) 

Kazincbarcika Város Önkormányzata megbízásából a Barcika Art Kft. pályázatot hirdet Formáld újra a 
műanyagod! címmel. A pályázatra olyan ruhák terveit várják, amelyek műanyag alapanyagokból készültek. 
A ruhatervhez mellékelni kell egy anyagismereti leírást, egy technológiai leírást, legalább öt... » 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. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

3.1 Brácsást keres a Szegedi Szimfonikusok

 

A Szegedi Szimfonikusok brácsa szólamvezető-helyettest keres 2013 szeptemberétől.

(KultúrPont) 

Brácsa szólamvezető-helyettest keres a Szegedi Szimfonikus Zenekar 2013. szeptember 23-tól. A 
próbajátékot 2013. szeptember 18-án rendezik meg a zenekar székházában. Jelentkezési határidő: 2013. 
szeptember 9. » Tovább

 
3.2 Gyakornoki lehetőség Berlinben
A berlini Berlinerpool kommunikációs asszisztens munkakörbe gyakornokot keres.

(on-the-move) 

Gyakornokot keres a berlini (Németország) Berlinerpool projektkommunikációs asszisztens munkakörbe. A 
három-hat hónapos gyakornoki programra a művészet, a művészettörténet vagy a kulturális menedzsment 
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területén tanuló diákok vagy munkatapasztalattal rendelkező fiatalok jelentkezhetnek, amennyiben.. » 
Tovább
 
3.3 Gyakornokokat keres a Mondaynews
A berlini Mondaynews kutató és szerkesztő munkakörbe gyakornokot keres.

(on-the-move) 

Gyakornokot keres a berlini (Németország) Mondaynews portál kutató és szerkesztő munkakörbe. Pályázati
határidő: 2013. július 30. » Tovább
 
3.4 Asszisztenst keres a Kulturfabrik

 

A luxemburgi Kulturfabrik asszisztenst keres.

(on-the-move) 

2013 októberétől asszisztenst keres a luxemburgi Kulturfabrik a karbantartási és logisztikai részlegére. Az 
álláslehetőség hat hónapra szól. Jelentkezési határidő: 2013. július 26. » Tovább

 
3.5 Kommunikációs asszisztenst keres az EUNIC

 

Kommunikációs asszisztensi munkakörbe keres gyakornokot 2013 szeptemberétől az EUNIC brüsszeli irodája.

(on-the-move) 

Az EUNIC (Európai Kulturális Intézetek Egyesülete) kommunikációs asszisztensi munkakörbe 
gyakornokot keres. Az EUNIC brüsszeli (Belgium) irodája hat hónapra keres gyakornokot 2013 
szeptemberétől. A gyakornok havonta 650 euró ösztöndíjat kap. Jelentkezési határidő: 2013. július 29. » 
Tovább

 

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Antré Fesztivál 1.0

 

Várják fellépők jelentkezését a 2013 szeptemberében megrendezendő Antré Fesztivál 1.0 rendezvényre.

(KultúrPont) 

2013. szeptember 19. és 22. között rendezik meg Budapesten az Antré Fesztivál 1.0-át. A rendezvény 
színpadon debütáló fiatal és még fel nem fedezett tehetségeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget. A 
fesztiválon komolyzene, jazz, könnyűzene, világzene, népzene, tánc, performance, színház, gyermek... » 
Tovább
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4.2 Nemzetközi Világzenei Kongresszus
2013 szeptemberében rendezik meg Franciaországban a Nemzetközi Világzenei Kongresszust.

(on-the-move) 

A Zone Franche világzenei hálózat 2013. szeptember 12-én és 13-án rendezi meg Marseille-ben 
(Franciaország) a Nemzetközi Világzenei Kongresszust. A konferencia plenáris ülésein szó lesz a közösség 
szerepéről és a sokféleségről, a memória és a feledés közötti átmenetről, valamint a Földközi-tenger... » 
Tovább
 
4.3 A művészi kifejezés szabadsága - hallasd a hangod!
2013 októberében találkozót szerveznek A művészi kifejezés szabadsága – hallasd a hangod! címmel Brüsszelben. A rendezvényre 
művészek jelentkezhetnek legfeljebb kétperces videókkal.

(on-the-move) 

A kultúrához való hozzáféréssel foglalkozó civil társadalmi platform művészeti jogok és 
igazságszolgáltatási munkacsoportja 2013 októberében találkozót szervez az Európai Parlament tagjainak és
az Európai Bizottság képviselőinek Freedom of artistic expression - make your voice heard! (A művészi... » 
Tovább
 

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervezőt keres egy horvát szervezet
A horvát Zágrábi Nemzetközi Művészeti Központ társszervezőt keres előadó-művészeti projektjéhez.

(KultúrPont) 

Társszervezőt keres előadó-művészeti projektjéhez a horvátországi International Arts Centre Zagreb 
(Zágrábi Nemzetközi Művészeti Központ). A projekt célja Marin Drzic 1551-es komédiája, a Dundo Maroje
(Maroje bácsi) színre vitele angol nyelven. A szervezet támogatókat keres a projekthez, valamint... » 
Tovább
 
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj kurátoroknak

 A cARTc egyesület alkotóházi ösztöndíjat hirdet kurátoroknak Curators Connection címmel.

(KultúrPont) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a cARTc egyesület Curators Connection (Kurátorok kapcsolódnak) címmel. A
2013. október 9. és november 31. közötti nyolchetes programra olyan kurátorok jelentkezését várják, akik 
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szeretnének megismerkedni a mediátori szereppel, a művészek, műtárgyak és a közönség... » Tovább
 
6.2 EngAme Ösztöndíj

 

Pályázatot hirdet az EngAme Ösztöndíj odaítélésére 2014-ben érettségiző diákoknak az EngAme Nemzetközi Oktatási és Tanácsadó 
Iroda.

(Pályázatfigyelő) 

Az EngAme Nemzetközi Oktatási és Tanácsadó Iroda pályázatot hirdet 2014-ben érettségiző diákoknak az 
EngAme Ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíj lehetőséget nyújt a diákoknak, hogy nagyobb eséllyel 
vegyenek részt külföldi egyetemi felvételiken. Pályázati határidő: 2013. szeptember 20. » Tovább

 
6.3 A Corvin Rajziskola pályázata
Pályázatot hirdet a Corvin Rajziskola művészpályára készülő fiataloknak.

(Pályázatfigyelő) 

A Corvin Rajziskola pályázatot hirdet művészpályára készülő fiataloknak az iskola rajz, szobrászat és 
festészet alapkurzusain való részvételre. A pályázat keretében öt fiatal tehetségnek nyújtanak ingyenes 
felkészülési lehetőséget a művészeti egyetemek felvételi vizsgáira. Jelentkezési határidő:... » Tovább
 
Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://www.kulturpont.hu/osztondij 

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Angel Judit a tranzit.sk új igazgatója

 

Angel Judit, a Műcsarnok jelenlegi kurátora veszi át 2013 augusztusától a tíz éve működő tanzit.sk kortárs művészeti platform 
vezetését.

(KultúrPont) 

2013. augusztus 21-től Angel Judit, a Műcsarnok jelenlegi kurátora veszi át a pozsonyi (Szlovákia) tanzit.sk
kortárs művészeti platform vezetését. A platform a tranzit hálózat része, amelynek tagja még Ausztria, 
Csehország, Magyarország és Románia. Az új igazgató első célja, hogy felmérje a... » Tovább

 
7.2 Mire számíthatunk a következő hét évben az uniós források terén?

 Folytatódik a Tempus Közalapítvány Mire számíthatunk a következő hét évben az uniós források terén? című cikksorozata.

(Tempus) 

A Tempus Közalapítvány folytatja pályázatírással és projektmenedzsmenttel kapcsolatos cikksorozatát Mire
számíthatunk a következő hét évben az uniós források terén? – szakértői tanácsok pályázatíróknak, 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32692
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32698
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32698
http://www.kulturpont.hu/osztondij
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32695
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32695
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32694
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32694
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32688
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32694
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32698
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=32692


projektmenedzsereknek címmel. A cikksorozat a pályázatírás és a projektmenedzsment... » Tovább
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