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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Lehetőség a European Music Campus programban való részvételre

 

A European Music Campus Zenekara lehetőséget kínál a tehetséges 18 év alatti magyar zenészeknek, hogy részt vegyenek a European 

Music Campus programban Grafenegg-ben (Ausztria) 2014. július 26. és augusztus 10. között. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kipróbálhatják milyen az élet az Európai Unió Ifjúsági Zenekarában 
(EUYO) a nyári turné ideje alatt, együtt dolgozhatnak az EUYO 
jelenlegi és volt zenészeivel, oktatóival és Beethoven és Sosztakovics 
műveit és egyéb kamarazenét játszhatnak, részt vehetnek a szólam-, 
tutti- és kamara próbákon és... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 10 év - 10 ország

 

Fotópályázatot hirdet a Europe Direct Szolnok 10 év – 10 ország címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Europe Direct Szolnok fotópályázatot hirdet Magyarország európai 
uniós csatlakozásának 10. évfordulója alkalmából 10 év – 10 ország 
címmel. A pályázatra 2004. május 1. után, az EU-hoz aznap 
csatlakozott tíz ország (Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, 
Csehország, Szlovénia, Lettország,... » Tovább

2.2 Designpályázat
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Pályázatot hirdetnek a Royal vodka 25 éves ünnepi csomagolásának megtervezésére. 
(pályázatok.org) 

A Royal vodka 25 éves ünnepi csomagolásának megtervezésére 
hirdetnek designpályázatot amatőr alkotóknak. A pályázatra olyan 
terveket várnak, amelyeken szerepel a 25-ös szám. Beküldési határidő: 
2014. június 29. » Tovább

2.3 Vizes város, Budapest! - alkotópályázat

 

Alkotópályázatot hirdet diákoknak a 2B Galéria és a kultúrAktív Egyesület Vizes város, Budapest! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A 2B Galéria és a kultúrAktív Egyesület alkotópályázatot hirdet Vizes 
város, Budapest! címmel. A pályázatra felső tagozatos általános iskolás,
valamint középiskolás diákok alkotásait várják. A pályázat 14 hete 
alatt, 2014. június 16. és szeptember 30. között hét téma, hét technika 
és hét feladat... » Tovább

2.4 Partitúra írói pályázat

 

Pályázatot hirdet fiataloknak a IV. Partitúra kurzus írói alkotás készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A IV. Partitúra kurzus pályázatot hirdet 13 és 25 év közötti fiataloknak 
írói alkotás készítésére. A 2014-es Partitúra kurzus témája Arany János 
Vörös Rébék című balladája lesz. A pályázatra olyan alkotásokat 
várnak, amelyek a ballada egyik szereplőjének bőrébe bújva egyes 
szám első személyben... » Tovább

2.5 Partitúra képzőművészeti pályázat

 

Pályázatot hirdet fiataloknak a IV. Partitúra kurzus képzőművészeti alkotás készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A IV. Partitúra kurzus pályázatot hirdet 13 és 25 év közötti fiataloknak 
képzőművészeti alkotás készítésére. A 2014-es Partitúra kurzus témája 
Arany János Vörös Rébék című balladája lesz. A pályázatra a 
balladához készített illusztrációkat várnak. Beadási határidő: 2014. 
július 20. » Tovább

2.6 Partitúra zeneművészeti pályázat

 Pályázatot hirdet fiataloknak a IV. Partitúra kurzus zeneművészeti alkotás készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 
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A IV. Partitúra kurzus pályázatot hirdet 13 és 25 év közötti fiataloknak 
zeneművészeti alkotás készítésére. A 2014-es Partitúra kurzus témája 
Arany János Vörös Rébék című balladája lesz. A pályázatra olyan 
zeneműveket várnak, amelyeket a ballada inspirált. Kamara- vagy 
szólódarabbal, betétdallal... » Tovább

2.7 Partitúra rövidfilm pályázat

 

Pályázatot hirdet fiataloknak a IV. Partitúra kurzus rövidfilmek készítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A IV. Partitúra kurzus pályázatot hirdet 13 és 25 év közötti fiataloknak 
rövidfilmek készítésére. A 2014-es Partitúra kurzus témája Arany János
Vörös Rébék című balladája lesz. A pályázatra olyan rövidfilmeket 
várnak, amelyeket a ballada ihletett. Beadási határidő: 2014. július 20. 
» Tovább

2.8 Pályázat műtermi helyek betöltésére

 

Az Amadeus Művészeti Alapítvány pályázatot hirdet festő- és szobrászművészeknek műtermi helyek betöltésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az Amadeus Művészeti Alapítvány a Pályakezdő 
Programja keretében 11 műtermi hely betöltésére az Alkotóházban 
(AMAHÁZ). A műtermi helyekre festő- és szobrászművészek 
pályázhatnak. A program keretében hat festő- és öt szobrászművész 
három évig térítésmentesen használhat egy... » Tovább

2.9 Olvasó nyár 2014 - pályázat

 

A Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány pályázatot hirdet intézményeknek és szervezeteknek Olvasó nyár 2014 címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Változó Világ Mozgalomért Közhasznú Alapítvány 
Olvasó nyár 2014 címmel azzal a céllal, hogy népszerűsítse az olvasást 
és a szabad könyvpolc-mozgalmat. Az oktatási, kulturális és 
tudományos intézményeknek, közhasznú, érdekvédelmi vagy szakmai 
szervezeteknek, önkormányzatoknak,... » Tovább

2.10 Tantermi Színházi Projekt - pályázat

 Pályázatot hirdet a FÜGE Produkció a Tantermi színházi nevelési programok iránt érdeklődő középiskolai tanároknak. 
(Pályázatfigyelő) 

A FÜGE Produkció pályázatot hirdet a Tantermi színházi nevelési 
programok iránt érdeklődő középiskolai tanároknak. A Tantermi 
Színházi Projekt keretében középiskolai csoportok osztálytermükben 
fogadhatnak színházi nevelési programokat. Pályázati határidő: 2014. 
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június 6. » Tovább
2.11 Nemzetközi képregény-pályázat

 

Nemzetközi képregény-pályázatot hirdet Izmir város önkormányzata azzal a céllal, hogy felhívja a figyelmet a háborúk gyermek 

áldozataira. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A törökországi Izmir város önkormányzata nemzetközi képregény-
pályázatot hirdet Peace through Children (Béke a gyermekek révén) 
címmel. A pályázat témája: Children and International Peace (A 
gyerekek és a nemzetközi béke), és célja az, hogy felhívja a figyelmet a
háborúk gyermek áldozataira. Az... » Tovább

2.12 Nyílt színen színházi pályázat

 

Pályázatot hirdet Nyílt színen címmel az RS9 Színház. 
(pályázatok.org) 

Az RS9 Színház pályázatot hirdet Nyílt színen címmel fiatal 
rendezőknek és társulatoknak előadásuk létrehozására és bemutatására. 
A pályázaton szövegkönyvvel, szinopszissal, rendezői koncepcióval, 
önéletrajzzal, motivációs levéllel, illetve társulatok esetén az előző 
színházi munkák... » Tovább

2.13 Nyílt dimenziók - pályázat

 

Pályázatot hirdet képzőművészeknek Nyílt dimenziók címmel az RS9 Színház. 
(pályázatok.org) 

Az RS9 Színház pályázatot hirdet Nyílt dimenziók címmel 
képzőművészeknek és alkotócsoportoknak önálló kiállítás 
létrehozására. A pályázatra színház témában várják az alkotásokat. A 
kiállítandó pályaművekből álló profillal lehet pályázni. Pályázati 
határidő: 2014. szeptember 20. » Tovább

2.14 Műemléki Keret 2014

 

Pályázatot hirdet építészeti értékek rekonstrukciójára Műemléki Keret 2014 címmel a budapesti önkormányzat. 
(pályázatok.org) 

Budapest Főváros Közgyűlése pályázatot hirdet Műemléki Keret 2014 
címmel a főváros városképét meghatározó építészeti értékek 
rekonstrukciójára. A pályázat keretében a közterületről látható 
arculatot, utcaképet meghatározó részek helyreállítása, a nagyközönség
számára látogatható közintézmények,... » Tovább

2.15 Identitás - nemzetközi fotográfiai pályázat
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A Tokiói Nemzetközi Fotográfiai Verseny szervezői pályázatot hirdetnek Identitás címmel. 
(on-the-move) 

Identitás címmel fotópályázatot hirdetnek a Tokiói Nemzetközi 
Fotográfiai Verseny szervezői. Olyan képekkel lehet pályázni, amelyek 
azokat az egyedi vonásokat mutatják meg, amelyek megkülönböztetnek
bennünket egymástól. A pályázat keretében nyolc fotóst választanak ki,
akik egy közös kiállításon... » Tovább

2.16 VI. Milvus Nemzetközi Természetfotó Pályázat

 

A Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület hatodik alkalommal hirdeti meg hivatásos és amatőr fotósoknak a Milvus

Nemzetközi Természetfotó Pályázatot. 
(Pályázatok.hu) 

Hatodik alkalommal hirdeti meg a Milvus Nemzetközi Természetfotó 
Pályázatot hivatásos és amatőr fotósoknak a Milvus Csoport Madártani 
és Természetvédelmi Egyesület. A pályázatra digitális alkotásokat 
várnak a következő kategóriákban: nyílt (bármilyen természetfotó); 
fotóesszé (négy-hat képből álló... » Tovább

2.17 A legjobb határokon átnyúló együttműködési projektek - pályázat

 

A Kelet-Európai Kezdeményezések Kongresszusa pályázatot hirdet A legjobb határokon átnyúló együttműködési projektek címmel. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet A legjobb határokon átnyúló együttműködési 
projektek címmel az Eastern Europe Initiatives Congress (Kelet-
Európai Kezdeményezések Kongresszusa). A pályázatokat a következő 
kategóriákban lehet benyújtani: jó kormányzás; civil társadalom; 
kultúra; turizmus; oktatás;... » Tovább

2.18 Fiatal Gitárosok XX. Nemzetközi Versenye

 

2014 júliusában rendezik meg 20. alkalommal a Fiatal Gitárosok Nemzetközi Versenyét Olaszországban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

20. alkalommal rendezik meg az olaszországi Mottolában a Fiatal 
Gitárosok Nemzetközi Versenyét 2014. július 12-én és 13-án. A 
versenyre 1998 és 2002 között született szóló gitárosok nevezhetnek 
három kategóriában. Jelentkezési határidő: 2014. június 16. » Tovább

2.19 Pályázat forgatókönyvírásra és filmelőkészítésre

 A FilmJus Alapítvány pályázatot hirdet forgatókönyvírásra vagy fejlesztésre, valamint filmelőkészítésre. 
(pályázatok.org) 
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Pályázatot hirdet a FilmJus Alapítvány forgatókönyvírásra vagy 
fejlesztésre, valamint filmelőkészítésre. A pályázat keretében 150 és 
500 ezer forint közötti összeggel támogatják az alkotói munka 
feltételeinek javítását, a forgatókönyv megírását vagy előkészítését. A 
vissza nem térítendő támogatásra... » Tovább

2.20 Kortárs Kazinczy - vizuális street art pályázat

 

Vizuális street art pályázatot hirdet a Szimpla Kortárs Kazinczy címmel. 
(pályázatok.org) 

A Szimpla vizuális street art pályázatot hirdet Kortárs Kazinczy 
címmel. A pályázatra olyan grafikákat, fotókat, animgifeket és más 
vizuális munkákat várnak, amelyek Kazinczyt ábrázolják úgy, mintha 
köztünk élne. A legjobbnak ítélt pályaművek beküldői részt vehetnek 
egy állásinterjún, ahol a... » Tovább

2.21 Magyarország lepkéi - fotópályázat

 

Magyarország lepkéi címmel fotópályázatot hirdet az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Természeti Örökségünk Alapítvány. 
(pályázatok.org) 

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság és a Természeti Örökségünk 
Alapítvány természetfotó pályázatot hirdet Magyarország lepkéi 
címmel. A pályázatra a következő kategóriákban várják az alkotásokat: 
nappali és éjszakai lepkék közelről; lepkék viselkedése; lepkék 
kapcsolatai; lepkék és élőhelyük;... » Tovább

2.22 Mindennapi kenyerünk - fotópályázat

 

A Lipóti Pékség fotópályázatot hirdet Mindennapi kenyerünk címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdet a Lipóti Pékség Mindennapi kenyerünk címmel. 
A pályázatra olyan alkotásokat várnak, amelyek megmutatják, milyen 
szerepet játszik a kenyér az életünkben. Bármilyen, képalkotásra képes 
eszközzel készült alkotással lehet nevezni. Nevezési határidő: 2014. 
június 29. » 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 Sinaia Zenei Nyári Egyetem

 2014 júliusában rendezi meg a Sinaiai Zenei Nyári Egyetemet az Európai Zenei Akadémia és a jmEvents. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A European Music Academy (Európai Zenei Akadémia) és a jmEvents 
2014. július 16. és 30. között rendezi meg a Sinaiai Zenei Nyári 
Egyetemet Romániában. A nyári egyetem fuvola, hegedű, cselló és 
gitár mesterkurzusokkal, műhelyfoglalkozásokkal és koncertekkel várja
az érdeklődőket. A kurzuson 10 és 30... » Tovább

3.2 Vizuális és audiovizuális művészeti képzés Belgiumban

 

A belgiumi HISK képzőművészeti felsőoktatási intézmény kétéves vizuális és audiovizuális művészeti képzést indít a 2015/2016-os 

tanévben diplomásoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kétéves vizuális és audiovizuális művészeti képzést indít a 2015/2016-
os tanévben a genti (Belgium) HISK képzőművészeti felsőoktatási 
intézmény. A diplomások számára indított képzés 13 fiatal külföldi 
művésznek nyújt fejlődési lehetőséget. A képzésre csak mesterszakos 
képzőművészeti diplomával... » Tovább

3.3 Mesterkurzusok a 22. Nemzetközi Gitárfesztiválon

 

Mesterkurzusokat szerveznek a 2014 júliusában 20. alkalommal megrendezendő Nemzetközi Gitárfesztiválon Olaszországban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A 20. alkalommal megrendezendő olaszországi Nemzetközi 
Gitárfesztiválon mesterkurzusokat tartanak 2014. július 7. és 13. között.
A kurzusokra gitárosok és amatőrök jelentkezését is várják. A részvétel 
gitárosként és hallgatóként is lehetséges. Jelentkezési határidő: 2014. 
június 16. » Tovább

3.4 Gitár műhelyfoglalkozás Mottolában

 

A 2014 júliusában 22. alkalommal megrendezendő olaszországi Nemzetközi Gitárfesztivál keretében műhelyfoglalkozást tartanak a 

gitárzenekarban való játék alapjairól. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Műhelyfoglalkozást tartanak Study Holiday „Chitarreinsieme” 
(„Gitárok együtt” tanulmányút) címmel a 2014. július 7. és 13. között 
Mottolában (Olaszország) megrendezendő 22. Nemzetközi 
Gitárfesztivál keretében. A műhelyfoglalkozás témája: a 
gitárzenekarban való játék... » Tovább

3.5 Az InterSpheres Trió kurzusai Budapesten

 Az egyesült államokbeli InterSpheres Trió szóló hangszeres és kamaramester kurzusokat tart Budapesten. 
(Fidelio.hu) 

2014. június 19-én és 20-án szóló hangszeres és kamaramester kurzust 
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tart Budapesten az egyesült államokbeli InterSpheres Trió. A 
kurzusokra a következő hangszercsoportokkal lehet jelentkezni: fuvola,
ütőhangszerek, zongora, zeneszerzés (egyéni órák). A kurzusoknak a 
Bartók Béla Zeneművészeti... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK

4.1 Társszervező lenne egy lett kulturális központ

 

A lett Saulkrastu kulturális és sportközpont társszervező lenne az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 

pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Társszervező lenne a lettországi Saulkrastu kulturális és sportközpont 
az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatokban. A központ a Kreatív Európa program Kultúra 
alprogramjának együttműködési projektjeiben venne részt. » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://www.kulturpont.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Új-Mexikóba

 

A Harpo Alapítvány ösztöndíjat hirdet pályakezdő vizuális művészeknek a Santa Fe Művészeti Intézetbe. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet pályakezdő, legalább 25 éves vizuális 
művészeknek a Los Angeles-i (Egyesült Államok) Harpo Alapítvány. A
sikeres pályázók egy hónapot tölthetnek el az új-mexikói Santa Fe 
Művészeti Intézetben. Pályázati határidő: 2014. július 5. » Tovább

5.2 Ösztöndíj fotóművészeknek

 

Pályázatot hirdetnek ösztöndíj elnyerésére olyan fotóművészeknek, akik az emberi jogok és a társadalmi igazságosság dokumentálásán

túllépve tesznek a változásért is. 
(on-the-move) 

Az Open Society Documentary Photography Project (Nyílt Társadalom
Dokumentarista Fotográfia Projekt) keretében pályázatot hirdetnek 
fotóművészeknek a 2014-es Audience Engagement Grant (Közönség-
elkötelezettség Ösztöndíj) odaítélésére. Az ösztöndíj 
projektfejlesztésre, valamint projektmegvalósításra... » Tovább

5.3 A Budapest Film Academy pályázata

 A Budapest Film Academy pályázatot hirdet a 2014-es őszi szemeszterére ösztöndíjas helyek elnyerésére. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a Budapest Film Academy a 2014-es őszi 
szemeszterében megtartandó forgatókönyvíró, rendező, kreatív 
producer, vágó-hangmérnök és operatőr kurzusai ösztöndíjas helyeinek 
betöltésére. A képzésekre fiatal filmesek és felsőoktatási intézménybe 
nem beiratkozott hallgatók is... » Tovább

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

6. MAGYAROK SIKEREI KÜLFÖLDÖN

6.1 A Kelemen-kvartett sikere Olaszországban

 

Magyar sikerrel zárult 2014 júniusában az olaszországi Paolo Borciani Vonósnégyes Verseny. A kvartettverseny első díját a magyar 

Kelemen-kvartett érdemelte ki. 
(Fidelio.hu) 

2014. június 1-jén magyar sikerrel ért véget Olaszországban a Paolo 
Borciani Vonósnégyes Verseny. A neves kvartettverseny első díját a 
magyar Kelemen-kvartett érdemelte ki. Kelemen Barnabás, Homoki 
Gábor, Kokas Katalin és Kokas Dóra kvartettje Beethoven, Schumann, 
Mozart, Haydn, Bartók és Thomas... » Tovább
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