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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 15 fiatal magyar zenész szerepelt sikeresen az Európai Unió Ifjúsági Zenekarának 
meghallgatásán

 

Nyilvánosságra hozták az EUYO 2014/15-re szóló tagfelvételének eredményeit 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. április 24-én közzétették az EUYO 2014/15-ös 
tagfelvételének eredményeit. Négy fiatal magyar muzsikus került 
rendes tagként a zenekarba, a tartalékos tagok közé pedig kilenc 
magyar fiatalt választottak be. Két muzsikus továbbá részt vehet a 
European Music Campus zenekarának munkájában.... » Tovább

1.2 Folytatódhat az Európa a polgárokért program

 

Az EU Tanácsa elfogadta a 2014–2020-as időszakra is az Európa a polgárokért programot. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Folytatódhat az Európa a polgárokért program. Az Európai Unió 
Tanácsa a 2014–2020-as időszakra vonatkozólag 2014. április 16-
án egyhangúlag döntött a program folytatásáról. A továbbiakban, 
miután a döntés megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, 
fel fogják állítani az új program... » Tovább
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2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Pályázat a Popper-díjra

 

A Spinoza Színház pályázatot hirdet szakembereknek és civileknek a 2014-es Popper-díj odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Spinoza Színház a 2014-es Popper-díj 
odaítélésére. A Popper Péter emlékére megalapított elismerés célja,
hogy életben tartsa a neves pszichológus emlékét, és népszerűsítse 
a pszichológiai ismereteket. A díj 2014-es témája: szorongásaink. 
Az elismerésre a témában írt rövid... » Tovább

2.2 Csodás tavaszi kert - fotó- és rajzpályázat

A Kwizda Agro Hungary Kft. fotó- és rajzpályázatot hirdet Csodás tavaszi kert címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Fotó- és rajzpályázatot hirdet a Kwizda Agro Hungary Kft. Csodás 
tavaszi kert címmel. A pályázatra 5 évnél fiatalabb, 5 és 10 év 
közötti, valamint 10 év feletti gyerekek rajzait, illetve felnőttek 
fényképeit várják. Beküldési határidő: 2014. május 31. » Tovább
2.3 myOpel designpályázat

 

Az Opel Southeast Europe Kft. designpályázatot hirdet myOpel címmel 18 éven felüli, magyarországi alkotóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Designpályázatot hirdet myOpel címmel az Opel Southeast Europe
Kft. 18 éven felüli alkotóknak. A pályázaton csak magyarországi 
lakhellyel rendelkező személyek vehetnek részt. A pályázóknak 
külső designterveket kell beküldeniük, amelyeket egy letöltött és 
kinyomtatott autósablon keretben kézzel vagy... » Tovább

2.4 Trieszti Nemzetközi Designpályázat

 

11. alkalommal hirdeti meg nemzetközi designpályázatát a Trieszti Kortárs Bizottság. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Trieste Contemporanea Committee (Trieszti Kortárs Bizottság) 
11. alkalommal hirdeti meg nemzetközi designpályázatát. A 
pályázat tárgyát, ami a verseny hatókörébe tartozó országok 
egyikének egy fontos helye, a pályázóknak kell kiválasztaniuk. A 
cél, hogy a résztvevők egy szuvenír képében... » Tovább

2.5 Az európai design gyökerei - pályázat

Pályázatot hirdetnek a R.E.D. projekt keretében fiatal művészeknek Az európai design gyökerei címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

35 évnél fiatalabb európai művészeknek hirdetnek pályázatot Az 
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európai design gyökerei címmel a R.E.D. projekt keretében olyan 
alkotások készítésére, amelyek valamelyik európai ország 
hagyományos kézművességének vagy népművészetének elemeiből 
merítenek, annak technikáival készültek. Olyan,... » Tovább
2.6 II. TITÁNium színházi pályázat

Pályázatot hirdet a Füge fiatal színházi alkotóknak a TITÁNium projekt keretében új színházi produkciók támogatására. 
(Pályázatfigyelő) 

A Füge második alkalommal hirdet pályázatot a TITÁNium projekt
keretében új színházi produkciók támogatására. A pályázaton a 
2014/2015-ös évadban tervezett új produkciókat támogatják. Olyan,
35 évnél fiatalabb rendezők és alkotók pályázhatnak, akik a színház
vagy más társművészet területén végzik,... » Tovább
2.7 Syngenta Nemzetközi Fotópályázat

 

A Syngenta Kft. 2014-ben ismét meghirdeti amatőr és profi fotósoknak a Syngenta Nemzetközi Fotópályázatot. A pályázat idei témája 

a hiány és a túltermelés aránytalansága. 
(Pályázatfigyelő) 

Ismét meghirdet a Syngenta Kft. a Syngenta Nemzetközi 
Fotópályázatot, amelyre amatőr és profi alkotók képeit is várják. A 
2014-es pályázat témája a hiány és a túltermelés aránytalansága. 
Két kategóriában lehet pályázni: a professzionális kategóriába tíz 
évnél nem régebben készült, öt-tíz fotóból... » Tovább

2.8 Gyermekvers-pályázat

A Mesekert portál gyermekvers-pályázatot hirdet amatőr alkotóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Gyermekvers-pályázatot hirdet a Mesekert portál. A 
Gyermekversírás Pocok Petivel! címmel meghirdetett pályázatra 
amatőr alkotók műveit várják. Beküldési határidő: 2014. május 15. 
» Tovább
2.9 Nekem szülőhazám - filmpályázat

A Tisza Mozi Kft. és a Szolnoki Zsidó Hitközség filmpályázatot hirdet a holokauszt témájában Nekem szülőhazám címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Nekem szülőhazám címmel filmpályázatot hirdet hivatásos és 
amatőr filmkészítőknek a Tisza Mozi Kft. és a Szolnoki Zsidó 
Hitközség. A pályázatra a magyarországi holokausztról szóló, 
legfeljebb tízperces kreatív kisjátékfilmeket, dokumentumfilmeket 
és kísérleti filmeket várnak. A felhívással... » Tovább
2.10 Az Év Természetfotósa 2014

 A Magyar Természetfotósok Szövetsége pályázatot hirdet hivatásos és amatőr fotósoknak Az Év Természetfotósa díj odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

2014-ben is pályázatot hirdet Az Év Természetfotósa díj 
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odaítélésére a Magyar Természetfotósok Szövetsége. A pályázatra 
hivatásos és amatőr fotósok küldhetnek be kategóriánként 
legfeljebb öt, összesen legfeljebb 25 fotót. A következő 
kategóriákban várják az alkotásokat: - kezünkben a Föld; -... » 
Tovább

2.11 A mi utcánk, a mi jövőnk! - alkotópályázat
Rajz-, fotó- és családi pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma A mi utcánk, a mi jövőnk! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a Vidékfejlesztési 
Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
alkotópályázatot hirdet az Európai Mobilitási Hét alkalmából A mi 
utcánk, a mi jövőnk! címmel. A pályázatra gyerekek, fiatalok és 
felnőttek küldhetnek be rajzokat, fotókat és közös családi... » 
Tovább
2.12 Őseink útján - irodalmi és rajzpályázat

 

Irodalmi és rajzpályázatot hirdetnek általános és középiskolás tanulóknak Őseink útján címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Csabagyöngye Kulturális Központ Jaminai Közösségi Háza, a 
Jamina Szövetség és a békéscsabai Tűz-kör Közhasznú Kulturális 
Egyesület irodalmi és rajzpályázatot hirdet 7 és 18 év közötti 
általános és középiskolás diákoknak Őseink útján címmel. A 
pályázatra magyar mondákat vagy legendákat feldolgozó... » 
Tovább

2.13 Milyen világban szeretnél élni? - pályázat

A Srí Prahláda Általános Iskola rajz- és fogalmazáspályázatot hirdet diákoknak Milyen világban szeretnél élni? címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Rajz- és fogalmazáspályázatot hirdet általános és középiskolás 
diákoknak a Srí Prahláda Általános Iskola Milyen világban 
szeretnél élni? címmel. A pályázatra olyan alkotásokat várnak, 
amelyek megmutatják, milyen megoldásokat javasol a pályázó mai 
társadalmunk problémái (a bűncselekmények, a... » 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 Az Európai Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata tagfelvételt hirdet

 Fiatal művészeti és kulturális szakemberek jelentkezését várja az Európai Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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A European Cultural Parliament Youth Network (Európai 
Kulturális Parlament Ifjúsági Hálózata, ECP YN) tagfelvételt hirdet
fiatal művészeti és kulturális szakembereknek. A hálózat 20 és 35 
év közötti, angolul folyékonyan beszélő, Európában élő 
szakemberek, hallgatók, kulturális vállalkozók, valamint... » 
Tovább

3.2 Egyiptomi szervezet ügyvezetőt keres

 

(on-the-move) 

Ügyvezető igazgatót keres a kairói artellewa művészeti központ. 
Az egyiptomi állás 2014. június 1-jén tölthető be, és két évre szól. 
A sikeres alkotóházi programot is futtató szervezet új igazgatója a 
szervezeti fejlődésért, valamint a pénzügyi, adminisztrációs, 
logisztikai és személyzeti ügyek... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 Nemzetközi konferencia a kulturális örökségről
2014 novemberében Cipruson rendezik meg ötödik alkalommal a Nemzetközi Euro-mediterrán Konferenciát, amelynek témája a 

kulturális örökség. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Initial Training Network for Digital Cultural Heritage (Digitális 
Kulturális Örökségi Alapképzési Hálózat, ITN-DCH) 2014. 
november 3. és 8. között ötödik alkalommal rendezi meg a 
Nemzetközi Euro-mediterrán Konferenciát a ciprusi Limassolban. 
A rendezvény célja, hogy a résztvevő kutatók,... » Tovább
4.2 A Vezetés és Szervezés Művészete - konferencia

Konferenciát rendeznek 2014 nyarán Dániában A Vezetés és Szervezés Művészete címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. augusztus 28. és 31. között hetedik alkalommal rendezi meg 
a Copenhagen Business School (Koppenhágai Üzleti Iskola) 
nemzetközi konferenciáját Art of Management and Organization (A
Vezetés és Szervezés Művészete) címmel. A 2014-es konferencia 
témája a kreativitás és design. A dániai... » Tovább
4.3 Transcreativa konferencia

 

Konferenciát rendeznek 2014 őszén Franciaországban Transcreativa címmel a kreatív iparágakról és a társadalmi innovációról. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. szeptember 25. és 27. között első alkalommal rendezik meg 
Bordeaux-ban (Franciaország) a Transcreativa európai konferenciát
Creative Industries and Social Innovation: Concepts, Practices and 
Policies (A kreatív iparágak és a társadalmi innováció: fogalmak, 
gyakorlatok és politikák) címmel. A... » Tovább
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4.4 Művészeti fesztivál Brüsszelben

 

2014 májusában 19. alkalommal rendezik meg a Kunstenfestivaldesarts művészeti fesztivált Brüsszelben. 
(Kreatív Európa Iroda) 

19. alkalommal rendezik meg 2014. május 2. és 24. között a 
Kunstenfestivaldesarts művészeti fesztivált Brüsszelben (Belgium).
A háromhetes fesztivál során húsz színház és művészeti központ 
nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei fesztivál egy 
kivételes, nagyszabású szimbolikus projekttel is... » Tovább

4.5 Társadalomelméleti, politikai és művészeti konferencia Kanadában

40. alkalommal rendezik meg Kanadában a Társadalomelméleti, politikai és művészeti konferenciát 2014 októberében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. október 9. és 11. között Social Theory, Politics and the Arts 
Conference (Társadalomelméleti, politikai és művészeti 
konferencia, stp&a) címmel 40. alkalommal rendeznek 
konferenciát az Ottawai Egyetemen Kanadában. A 2014-es 
konferencia témája: Kreatív összefüggés: a kulturális kutatás és a... 
» Tovább
4.6 Színházi konferencia Varsóban
Konferenciát rendeznek 2015 januárjában Lengyelországban A klasszikusok és a kommunizmus a színházban címmel. A rendezvényre 

várják előadók jelentkezését. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. január 15. és 18. között konferenciát rendez Varsóban 
Classics and Communism in Theatre (A klasszikusok és a 
kommunizmus a színházban) címmel a Varsói Egyetem Szabad 
Művészetek Kara, a nagy-britanniai King’s College London 
Klasszika-filológia Tanszéke és a Ljubljanai Egyetem Művészeti... 
» Tovább
4.7 Művészeti villámcsődület Hamburgban

 

2014 májusában villámcsődületet szerveznek Németországban Hamburg megmutatja a művészetet és a designt címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Villámcsődületet szerveznek 2014. május 18-án Hamburgban 
(Németország) Hamburg Shows Art & Design (Hamburg 
megmutatja a művészetet és a designt) címmel. A flashmobra 
amatőr és professzionális művészeket, gyerekeket, művészeti 
hallgatókat, tervezőket és más alkotókat várnak. » Tovább

4.8 12. Magyar Zsonglőrtalálkozó

 A Magyar Zsonglőr Egyesület 2014 nyarán 12. alkalommal rendezi meg a Magyar Zsonglőrtalálkozót. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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2014. június 19. és 21. között 12. alkalommal rendezi meg a 
Magyar Zsonglőrtalálkozót a Magyar Zsonglőr Egyesület. Az 
évente megrendezett találkozó lehetőséget biztosít a résztvevő 
érdeklődőknek, hogy találkozzanak, és tanuljanak egymástól. A 
2014-es rendezvény két kiemelt eseménye a június 19-ei... » 
Tovább

4.9 Anyanyelvi–színjátszó tábor 

A Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány anyanyelvi–színjátszó tábort rendez 2014 májusában Balatonfüreden. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 24. és 27. között anyanyelvi–színjátszó tábort rendez 
Balatonfüreden a Füredi Játékszín Közhasznú Alapítvány. A 
táborba amatőr színjátszással foglalkozó vagy foglalkozni kívánó 
pedagógusok jelentkezhetnek két-két 10 és 17 év közötti diákkal 
egy csapatban. Jelentkezési határidő:... » Tovább
4.10 Nemzetközi nyári előadó-művészeti tábor

 

A Nyitott Kör Egyesület 2014 nyarán nemzetközi előadó-művészeti tábort szervez német, spanyol és magyar fiatalok részvételével 

Németországban. 
(Pályázatfigyelő) 

2014. július 30. és augusztus 21. között nemzetközi előadó-
művészeti tábort szervez Oberurselben a Nyitott Kör Egyesület. A 
németországi táborba olyan német, spanyol és magyar fiatalok 
jelentkezését várják, akik részt vennének egy közös előadás 
létrehozásában. A táborban hat művész vezetésével 60... » Tovább

4.11 Tűzszínházi képzés Budapesten

 

2014 júniusában nemzetközi tűzszínházi képzést szervez a Magyar Zsonglőr Egyesület. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Magyar Zsonglőr Egyesület 2014. június 16. és 22. között 
nemzetközi tűzszínházi képzést szervez Budapesten. A kurzus 
célja, hogy a résztvevők fejleszteni tudják meglévő műsoraikat a 
karakterek és a mozgás kidolgozásával. A képzést két világhírű 
előadó, Farkas Linda és Góra Krisztián tartja. » Tovább

4.12 Európai Labor Fórum Lyonban

 

Negyedik alkalommal rendezik meg 2014 májusában az Európai Labor Fórumot Az európai kultúra megújul! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. május 27. és 30. között negyedik alkalommal rendezik meg a
franciaországi Lyonban az Európai Labor Fórumot, amelynek idei 
alcíme: European Culture Refresh! (Az európai kultúra megújul!). 
A fórum célja, hogy a kultúra, a politika, a gazdaság és a média 
területén a vállalkozói modellek és az... » Tovább
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4.13 Filmes tábor Szolnokon

A TISZApART Mozi Kulturális Egyesület filmes tábort szervez főiskolai és egyetemi hallgatóknak Dialógus nyári egyetem címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2014. augusztus 24. és 31. között filmes tábort szervez Szolnokon a
TISZApART Mozi Kulturális Egyesület Dialógus nyári egyetem 
címmel. A táborba művészeti, kommunikációs és 
társadalomtudományi képzések hallgatóit várják. A nyári egyetem 
mottója: a folyó. A program végére a mottóval összefüggésben... » 
Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Társszervezőt keres egy spanyol szervezet

A spanyolországi Cobertura Photo társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
Kisebb együttműködési projektek alprogramja keretében 
benyújtandó pályázatához a spanyolországi Cobertura Photo. A 
szervezet interdiszciplináris projektje a fotográfia, a társadalom és 
az innováció területét egyesíti, és célja a... » Tovább
5.2 Belga színház társszervezőt keres

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy belga színház. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Hetpaleis belga gyermek- és ifjúsági színház társszervezőt keres 
az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. A Superdiversity and the Gaze of Youngsters 
(Szupersokszínűség és a fiatalok látásmódja) című projekt 
keretében különböző országokból érkező fiatalok... » Tovább
Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj Bilbaóba

 

A spanyolországi ZAWPLab alkotóházi ösztöndíjat hirdet kreatív tereinek felhasználására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a spanyolországi ZAWPLab. A 
bilbaói ösztöndíj résztvevői használhatják az alkotóház kreatív 
tereit, és részt vállalhatnak a ZAWP magazinjának, tévéjének, 
rádiójának munkájában. » Tovább

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

7. EGYÉB INFORMÁCIÓK

7.1 Eurimages Koprodukciós Fejlesztési Díj Gyerekfilmeknek
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Az Eurimages igazgatótanácsa új díjat alapított Eurimages Koprodukciós Fejlesztési Díj Gyerekfilmeknek címmel, amellyel 

gyermekeknek szóló filmes alkotásokat kívánnak támogatni. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Új, 20 ezer eurós díjjal támogatja a gyerekfilmeket az Európa 
Tanács filmalapja, az Eurimages igazgatótanácsa. Az Eurimages 
Koprodukciós Fejlesztési Díj Gyerekfilmeknek elismerést 2014 
októberében adják át először Hollandiában, a Cinekid 
Szakembereknek fesztivál keretében. » Tovább

7.2 Online kiadvány a kínai mobilitási tapasztalatokról

 

Az On the Move kulturális mobilitási információs hálózat online kiadványt tett közzé a kínai mobilitási programok első 

tapasztalatairól. 
(on-the-move) 

Online kiadványt tett közzé az On the Move kulturális mobilitási 
információs hálózat First cultural mobility experiences for 
European artists and cultural professionals in China (Az első 
kulturális mobilitási tapasztalatok európai művészek és kulturális 
szakemberek számára Kínában) címmel. Az... » Tovább

(C) 2014 Kreatív Európa Nonprofit Kft. Összeállította: Pinizsi Gábor. 
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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: hirlevel@kreativeuropa.hu. A tárgysorba kérjük írja be: Leiratkozás.

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

Kreatív Európa Nonprofit Kft. - Creative Europe Desk Hungary
1145 Budapest Róna u. 174. I épület III. emelet/304.

info@kreativeuropa.hu - http://www.kulturpont.hu; http://www.kreativeuropa.hu

A Kreatív Európa Nonprofit Kft. az Európai Unió Kreatív Európa programjának hivatalos magyarországi koordinátora, működésének fő támogatója az Európai
Unió Bizottsága, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Filmalap.
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