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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Bizottság: új szabályok a filmgyártás támogatására

 

Az Európai Bizottság elfogadta a filmek és más audiovizuális alkotások támogatására vonatkozó új szabályokat. 
(KultúrPont) 

Elfogadta az Európai Bizottság a filmek és más audiovizuális alkotásokat támogató tagállami programok 
uniós állami támogatási szabályok alapján történő értékelésével kapcsolatos felülvizsgált kritériumokat. A 
filmeknek nyújtható támogatás továbbra is a gyártási költségvetés 50%-a lehet, de a több... » Tovább

1.2 Az Eurimages legújabb döntései

 Az Eurimages igazgatótanácsa 133. ülésén egy magyar részvételű projekt támogatásáról is döntött. 
(KultúrPont) 
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18 európai koprodukciós film gyártási támogatásáról döntött az Európa Tanács filmalapja, az Eurimages 
igazgatótanácsa a 2013. december 16. és 19. között Bécsben (Ausztria) rendezett 133. ülésén. A támogatott 
játékfilmek, animációs és dokumentumfilmek között támogatást kapott a Kongens Nei című... » Tovább

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

2.1 Ritka szépségek gyűjteménye 2014

 

Ismét meghirdeti művészeti alkotópályázatát Ritka szépségek gyűjteménye címmel a Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők 

Országos Szövetsége. 
(KultúrPont) 

A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel Élők Országos Szövetsége 2014-re is meghirdeti művészeti 
alkotópályázatát Ritka szépségek gyűjteménye címmel. A pályázaton ritka betegséggel élő alkotók vehetnek
részt. A kiválasztott alkotásokból rendezett kiállítást 2014. február 22-én nyitják meg.... » Tovább

2.2 Pályázat a magyar kulturális örökséget megőrző programokra

 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő pályázatot hirdet a Nemzeti Tehetség Program 
keretében a magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra ápolását felvállaló tehetséggondozó programok 

támogatására. 
(Emberi Erőforrás Támogatáskezelő) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő A magyar kulturális örökség megőrzését, a hagyományok és a népi kultúra 
ápolását felvállaló tehetséggondozó programok támogatása címmel. Az NTP-MKÖ-13 kódszámmal a... » 
Tovább

2.3 Arculattervező pályázat

 

A Pentaton Koncert- és Művészügynökség pályázatot hirdet új arculatának megtervezésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Pentaton Koncert- és Művészügynökség új arculatának megtervezésére és honlapjának 
elkészítésére. A pályázati anyaghoz csatolni kell egy részletes árajánlatot és referencialistát is. A kiválasztott
pályázóval szerződést kötnek. Pályázati határidő: 2014. január 31. » Tovább

2.4 Campus Hungary fotópályázat

 A Balassi Intézet Campus Hungary fotópályázat címmel pályázatot hirdet olyan képek beküldésére, amelyek Campus Hungary 
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ösztöndíjakon készültek külföldön. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet Campus Hungary fotópályázat címmel tanulmányutakon készült képek 
beküldésére. A pályázatra olyan volt ösztöndíjasok alkotásait várják, akik Campus Hungary ösztöndíjjal 
utaztak külföldre. A külföldi tanulmányokat, tudományos tevékenységet, kutatást, prezentációt,... » Tovább

2.5 Tehetség Piactér - pályázat
A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége pályázatot hirdet a Tehetséghidak Program keretében Tehetség Piactér 2. ütem címmel

tehetséges fiatalok mentorálására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) a Tehetséghidak 
Program keretében tehetséges fiatalok és tanácsadó mentorok kapcsolatának, együttműködésének 
kialakítására Tehetség Piactér 2. ütem címmel. A pályázat keretében a fiatalok szakmai előrehaladásuk, 
tehetségük... » Tovább

2.6 Pályázat közösségi színházi projekt támogatására
A SÍN Kulturális Központ pályázatot hirdet közösségi színházi projekt támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a SÍN Kulturális Központ az előadó-művészet területén aktív alkotók vagy 
alkotócsoportok számára közösségi színházi projekt kidolgozásának támogatására. A pályázatra olyan 
projektterveket várnak, amelyek a mai társadalom folyamataira reagálnak, számítanak a civilek aktív... » 
Tovább

2.7 BIG Filmfesztivál
Pályázatot hirdetnek fiataloknak a BIG Filmfesztiválon való részvételre. 
(KultúrPont) 

A 8. BIG Filmfesztivál szervezői pályázatot hirdetnek a fiataloknak a seregszemlén való részvételre. A 
fesztiválra 10 és 30 év közötti fiatalok nevezhetnek legfeljebb tízperces filmmel vagy filmekkel. Nevezési 
határidő: 2014. február 7. » Tovább

2.8 Kecskemét arcai III. - pályázat
A Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ és a Kecskeméti Képzőművészek Közössége képző- és iparművészeti pályázatot hirdet

Kecskemét arcai III. címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Országos képző- és iparművészeti pályázatot hirdet a Kecskeméti Kulturális és Konferencia Központ és a 
Kecskeméti Képzőművészek Közössége Kecskemét arcai III. címmel. A pályázatra a hely szellemiségét, 
Kecskemét város változó, mégis állandóságra építkező szellemi és építészeti arculatát megmutató... » 
Tovább

2.9 Hó alatt a Börzsöny! - fotópályázat

 Természetfotó pályázatot hirdet a Diósjenői Erdei Szabadidőpark Hó alatt a Börzsöny! címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

A Diósjenői Erdei Szabadidőpark természetfotó pályázatot hirdet Hó alatt a Börzsöny! címmel. A pályázat 
célja a Börzsöny természeti szépségeinek bemutatása elsősorban tájképek, valamint élőhelyeket, természeti 
jelenségeket, élethelyzeteket bemutató képek segítségével. A beküldött alkotásokat... » Tovább

2.10 Vers- és novellapályázat
Az Albanegra Kiadó vers- és novellapályázatot hirdet az anyaság, valamint a szerelem témájában. 
(Pályázatfigyelő) 

Vers- és novellapályázatot hirdet az Albanegra Kiadó. A pályázatra az anyaság, valamint a szerelem 
témájában írt költeményeket és novellákat várnak. A kiválasztott alkotások egy antológiában jelennek meg. 
Beküldési határidő: 2014. március 16. » Tovább

2.11 Dobogókő 2014 - fotópályázat
Fotópályázatot hirdet a Dobogókőért Közhasznú Alapítvány Dobogókő 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Dobogókőért Közhasznú Alapítvány fotópályázatot hirdet Dobogókő 2014 címmel. A pályázatra 2014. 
január 1. és november 30. között Dobogókőn és annak 15 km-es környezetében készült alkotásokat várnak 
négy szakaszban: tél, tavasz, nyár, ősz. Természetfotókkal; panorámaképekkel; turistautakat,... » Tovább

2.12 Tervezz mozaikot! - pályázat

 

A nyíregyházi Jósa András Múzeum Tervezz mozaikot! címmel pályázatot hirdet diákoknak. 
(pályázatok.org) 

Alkotópályázatot hirdet felső tagozatos általános iskolás, valamint középiskolás diákoknak a nyíregyházi 
Jósa András Múzeum Tervezz mozaikot! címmel. A pályázatra Krúdy Gyula életéhez és műveihez 
kapcsolódó, 30 cm átmérőjű körbe komponált mozaikterveket várnak. Az eredményeket 2014. március 
31-én... » Tovább

2.13 Pályázat a Katalizátor Díjra

 

A tranzit.hu pályázatot hirdet a Katalizátor Díj odaítélésére társadalmilag elkötelezett képzőművészeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a tranzit.hu a Katalizátor Díj odaítélésére. A díjjal a társadalmilag elkötelezett 
képzőművészet eredményeit ismerik el. A pályázattal kapcsolatban 2014. január 17-én fórumot rendeznek a 
MÜSZI-ben. A díjátadót 2014. február 9-én tartják a Trafóban. » Tovább

2.14 Egyszerűen szép - fotópályázat
A Szalay Fotóstúdió fotópályázatot hirdet Egyszerűen szép címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33602
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33591
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33591
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33590
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33590
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33589
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33589
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33588
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33588
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33587
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33590
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=33591


Fotópályázatot hirdet a Szalay Fotóstúdió Egyszerűen szép címmel. A pályázatra a következő kategóriákban
várják az alkotásokat: természetesen szép; ideálok a történelemben. A pályázat minden résztvevője 
elismerésben részesül. A beküldött alkotásokból 2014. június 1-jén kiállítást rendeznek, ahol a... » Tovább

2.15 Amateras papírhajtogató pályázat

 

A szófiai Amateras Alapítvány pályázatot hirdet a 2014-es Amateras papírhajtogató pályázaton való részvételre. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet a 2014-es Amateras papírhajtogató pályázaton való részvételre a szófiai (Bulgária) 
Amateras Alapítvány. A pályázat első körében kiválasztott munkákat 2014. április 15-ig kell elküldeni az 
alapítványnak. A két- és háromdimenziós alkotásokból 2014. április 30-án nyílik kiállítás... » Tovább

2.16 Művészek jelentkezését várják egy nemzetközi projekthez

 

A Rivers of Europe nemzetközi projekt szervezői művészek jelentkezését várják a projektben való részvételre. 
(KultúrPont) 

Művészek jelentkezését várják a Rivers of Europe (Európa folyói) című nemzetközi projekthez. Az Európai
Unió támogatásával 2014 márciusa és októbere között megvalósuló projekt keretében a művészek először 
egy szerbiai műhelyfoglalkozáson vesznek részt 2014. március 10. és 15. között, majd az itt... » Tovább

2.17 Zeneszerzői pályázat

 

A Budapesti Vándor Kórus zeneszerzői pályázatot hirdet új vegyes kari kórusmű megalkotására. 
(Fidelio.hu) 

Zeneszerzői pályázatot hirdet a Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület és a Vándor Sándor és Révész 
László Emléke Alapítvány új vegyeskari kórusmű megalkotására. Eddig be nem mutatott, legfeljebb 
ötperces kórusművekkel lehet pályázni, amelyek Assisi Szent Ferenc A Nap Fivérének imája szövegére... » 
Tovább

2.18 Pályázat az ICOMOS-díjra
Az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága pályázatot hirdet a 2014-es ICOMOS-díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Az International Council on Monuments and Sites (Műemlékek és Műemléki Együttesek Nemzetközi 
Tanácsa, ICOMOS) Magyar Nemzeti Bizottsága pályázatot hirdet a 2014-es ICOMOS-díj odaítélésére. A 
díjra műemlék-helyreállítások jelölhetők, így épületek megújításával, épületek új rendeltetés céljára... » 
Tovább

2.19 Pályázat televíziófilm-forgatókönyvírás támogatására
A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa pályázatot hirdet televíziófilm-forgatókönyvírás és televíziófilmterv-fejlesztés, 

valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására. 
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(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa televíziófilm-forgatókönyvírás és 
televíziófilmterv-fejlesztés, valamint animációs filmek forgatókönyveinek támogatására. A következő 
műfajokban lehet pályázatot benyújtani: gyermek- és ifjúsági könyv vagy könyvterv, animáció... » Tovább

2.20 Sapporo Nemzetközi Művészeti Fesztivál - pályázat

 

Soundscape pályázatot hirdetnek a Japánban 2014-ben megrendezendő Sapporo Nemzetközi Művészeti Fesztivál szervezői. 
(on-the-move) 

A Sapporo Kreatív Város Nemzetközi Művészeti Fesztivál Végrehajtó Bizottsága pályázatot hirdet Urban 
Soundscape Competition (Városi Hangkép Verseny) címmel pályázatot hirdet. A pályázatra a 2014-es 
fesztivált jelképező hangfájlokat várnak. Az ünnepélyes eredményhirdetést 2014. július 19-én tartják,... » 
Tovább

2.21 Vásáry Tamás-ösztöndíj

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet a Vásáry Tamás-ösztöndíj odaítélésére. 
(KultúrPont) 

Pályázatot hirdet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Vásáry Tamás-ösztöndíj odaítélésére. Az ösztöndíj
ifjú zenészek szakmai munkáját, művészeti tevékenységét ösztönzi, valamint a kiemelkedő önkéntes 
tevékenységet végző személyek önkéntes tevékenységének dokumentálását támogatja. Az ösztöndíjra... » 
Tovább

2.22 TINA B. Fesztivál
Várják a jelentkezéseket a 2014-ben Prágában megrendezendő TINA B. kortárs művészeti fesztiválra. 
(KultúrPont) 

2014-ben Művészet és tudomány altémában rendezik meg Prágában a TINA B. kortárs művészeti fesztivált. 
A csehországi fesztiválon szobrászművekkel, installációkkal és előadó-művészetekkel foglalkozó alkotók 
vehetnek részt. Jelentkezési határidő: 2014. február 28. » 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 Álláslehetőségek Indiában
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Az indiai Attakkalari jótékonysági szervezet pályázatot hirdet táncos, valamint vezetői pozíciók betöltésére. 
(on-the-move) 

A bengalurui (India) Attakkalari jótékonysági szervezet munkatársakat keres. Saját kortárs 
táncbemutatóihoz táncosok jelentkezését várja, a bemutatókhoz és a tehetséggondozó akadémiához pedig 
vezetői pozíciókba lehet jelentkezni. Pályázati határidő: 2014. január 31. » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Csiribiri zenei foglalkozások gyerekeknek

 

Az arcFAM Egyesület és a brüsszeli Balassi Intézet Csiribiri foglalkozásokat szervez a kisgyermekek zenei érdeklődésének felkeltésére 

Brüsszelben. 
(KultúrPont) 

Csiribiri foglalkozásokat indított kisgyermekeknek az arcFAM Egyesület és a brüsszeli (Belgium) Balassi 
Intézet. A foglalkozások 2014 februárjában is folytatódnak. A BabaÉnek csoportba babákat és szüleiket 
várják, a FuvolaMuzsika csoportba pedig négy és hat év közötti gyerekek járhatnak. A... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Portugál projekthez társszervezőt keresnek
Társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához egy portugál szervezet. 
(Member Search Call) 

A portugál Ether kulturális szervezet társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó 
pályázatához. A Way to Utopia (Út Utópiába) című színházi, zenei, multimédiás és irodalmi projekthez 
színházak jelentkezését várják. » Tovább

5.2 Társszervezőt keres egy török szervezet

 

A törökországi CPMistanbul társszervezőt keres a Kreatív Európa program, valamint az Erasmus+ program keretében benyújtandó 

pályázataihoz. 
(KultúrPont) 

Társszervezőt keres a törökországi CPMistanbul kreatív szervezet a Kreatív Európa program, valamint az 
Erasmus+ program keretében benyújtandó pályázataihoz. A szervezet olyan európai szervezetekkel 
dolgozna együtt, amelyek a művészet, a kultúra területén, ezen belül pedig a kortárs művészet, az... » 
Tovább
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5.3 Sajtónyilvánosság jó projekteknek
A Gex Média szívesen lenne partner beadandó kulturális pályázatban. 
(KultúrPont) 

A Gex Média olyan partnert keres, akinek megpályázandó projektjéhez szüksége van a projekt történéseinek
követésére a sajtóban, az eredmények népszerűsítésére, interjúk, cikkek, tévés riportok és egyéb nyilvános 
megjelenések megszervezésére. Szívesen részt vesznek partnerként olyan projektekben,... » Tovább

5.4 Társszervezőt keres egy francia szervezet
A francia Le Petit Monde nonprofit szervezet társszervezőt keres a Kreatív Európa program keretében benyújtandó pályázatához. 
(Member Search Call) 

Társszervezőt keres a franciaországi Le Petit Monde (Kis Világ) nonprofit szervezet a Kreatív Európa 
program keretében benyújtandó pályázatához. A pályázat keretében megrendezendő Festival La guinguette 
de Tours sur Loire (Kocsma-kirándulások a Loire mentén Fesztivál) programjához négy partnert:... » 
Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 A MÖB külföldi ösztöndíjai

 

A Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság pályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre egyetemi részképzésre, teljes képzésre, doktori 

képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre. 
(Balassi Bálint Intézet) 

Pályázatot hirdet a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság a 2014/2015-ös tanévre egyetemi 
részképzésre, teljes képzésre, doktori képzésre, hosszú és rövid tanulmányútra, illetve a 2014 nyarán 
megrendezésre kerülő nyári egyetemi kurzusokon való részvételre. A pályázaton alap-, mester- vagy... » 
Tovább

6.2 Alkotóházi ösztöndíj Belgiumba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális művészeknek a belgiumi Het Entrepot kreatív művészeti labor. 
(on-the-move) 

A brugge-i (Belgium) Het Entrepot kreatív művészeti labor alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális 
művészeknek. Az ösztöndíjra fotográfiával, videoművészettel, zenével, színházzal, tánccal, 
előadó-művészettel, grafikus dizájnnal és más kreatív médiumokkal foglalkozó művészek pályázhatnak. 
Az... » Tovább

6.3 Alkotóházi ösztöndíj művészeknek
Hollandiába, Norvégiába és Belgiumba hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat az ECAS projekt keretében művészeknek. 
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(on-the-move) 

A European Cities Of Advanced Sound and related arts (A fejlett zene és kapcsolódó művészetek európai 
városai, ECAS) projekt alkotóházi ösztöndíjat hirdet Ubiquitous Art and Sound – Art and the everyday (A 
mindenütt jelenlévő művészet és hang - a művészet és a mindennapok) címmel. A... » Tovább

6.4 Alkotóházi ösztöndíj Japánba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Japánba Koganecho Terület Igazgatási Központja. 
(KultúrPont) 

A Koganecho Area Management Center (Koganecho Terület Igazgatási Központja) alkotóházi ösztöndíjat 
hirdet Koganecho Bazaar címmel. Az alkotóházba 2014. június 1. és augusztus 1. között várják a 
művészeket 30-90 napra. Az alkotóház témája: fiktív közösségek. Jelentkezési határidő: 2014. január... » 
Tovább

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

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Kultúrpolitikai Kutatások Nemzetközi Konferenciája 

 

Előadók jelentkezését várják a 2014 szeptemberében megrendezendő Kultúrpolitikai Kutatások Nemzetközi Konferenciájára. 
(on-the-move) 

2014 szeptemberében nyolcadik alkalommal rendezik meg a Kultúrpolitikai Kutatások Nemzetközi 
Konferenciáját a németországi Hildesheimben és Berlinben. A konferenciára várják előadók jelentkezését, 
valamint témajavaslatokat a panelbeszélgetésekre. A szervezők 45 kutató számára támogatást nyújtanak a... 
» Tovább

(C) 2013 KultúrPont Iroda. Összeállította: Mondik Gábor. 
Irodánk engedélyt ad e Hírlevél tartalmának reprodukálására a KultúrPont Iroda mint forrás megjelölésével. Noha forrásainkat kellő körültekintéssel választottuk

ki, a nem hivatalos forrásból átvett információkat ellenőrizni nincs módunk, így azokért felelősséget vállalni sem tudunk.
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.

KultúrPont Iroda - Cultural Contact Point Hungary
1082 Budapest Kisfaludy u. 32.

telefon: (06 1) 266-2837, 266-2669/121m 
fax: (06 1) 266-5972
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