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1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Szeptembertől ismét szállítjuk a híreket

 

A Kreatív Európa Iroda honlapjának frissítése illetve hírlevelének kiküldése 2014.08.16 és 2014.08.31. között szünetel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy hírlevelünk 2014.08.16 és 
2014.08.31. között szünetel. Ezen időszakban a honlap rendszeres 
frissítését sem tudjuk garantálni. Szeptember 5-től újra teljes lendülettel
szállítjuk a kulturális híreket. » Tovább

1.2 Megnyitotta kapuit az Európai Együttműködési Projektek

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa Kultúra alprogram együttműködési területének űrlapjait. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A területtel kapcsolatos minden információ megtalálható az 
ÜGYNÖKSÉG weboldalán. Felhívjuk pályázóink figyelmét, hogy e 
terület határideje idén október 1. lesz, az elektronikus űrlap... » Tovább

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34424
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/cooperation-projects-2015_en
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34424
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34426
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34426
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#610
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#69
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#68
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#67
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#66
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#65
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#64
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#63
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#62
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#61
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#53
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#52
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#51
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#43
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#42
http://www.kulturpont.hu/hirlevel/?hl_id=670#41
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34426
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=34424


1.3 Megvannak az Európai Platformok (EAC/S17/2013) terület eredményei 

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa program Európai Platformok területének eredményeit! 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Végrehajtó Ügynökség weboldalán megjelent a Kreatív Európa 
Kultúra Alprogram Európai Platformok EREDMÉNYEI. A 2014. 
március 19-i beadási határidővel meghirdetett... » Tovább

1.4 Megjelentek az Európai Együttműködési Projektek (EAC/S16/2013) terület eredményei

 

Az EACEA közzétette a Kreatív Európa program Európai Együttműködési Projektek területének eredményeit! 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Végrehajtó Ügynökség weboldalán megjelentek a Kreatív Európa 
Kultúra Alprogram Európai Együttműködési Projektek eredményei. A 
2014. március 5-i beadási határidővel meghirdetett pályázat keretében a
kis és nagy projekteknél összesen 9 magyar szervezet szerepel Fő 
illetve... » Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Döntsd le a falakat! - alkotáspályázat

 

Kreatív pályázatot hirdet Döntsd le a falakat! címmel az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC. 
(Pályázatfigyelő) 

Az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete és az ARC kreatív 
pályázatot hirdet Döntsd le a falakat! címmel. A pályázatra három nagy 
történelmi sorsforduló, az I. világháború kitörésének 100., a berlini fal 
leomlásának 25., valamint Magyarország Európai Unióhoz való 
csatlakozásának 10.... » Tovább

2.2 Pályázat amatőr népzenei együtteseknek

 

Pályázatot hirdet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora amatőr népzenei együtteseknek az I. világháború ihlette, vagy arra utaló, 
katonai témájú népdalok gyűjtésére és rögzítésére. 
(Pályázatfigyelő) 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora pályázatot hirdet amatőr 
népzenei együtteseknek az I. világháború kitörésének 100. évfordulója 
alkalmából. A pályázaton legalább tíz, az I. világháború ihlette, vagy 
arra utaló, katonai témájú népdal kottázott dallamát, szövegét, a gyűjtés
adatait és a... » Tovább

2.3 KódVilág kreatív designpályázat

 A GS1 Magyarország designpályázatot hirdet KódVilág címmel a vonalkódokra és a 2D kódokra jellemző csíkos-kockás motívumok 
felhasználásával készült műalkotások létrehozására. 
(Pályázatfigyelő) 
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Designpályázatot hirdet KódVilág címmel a GS1 Magyarország. A 
pályázaton a vizuális művészetek területén alkotó képző- és 
iparművészek, designerek, művészhallgatók és más érdeklődők 
vehetnek részt. Olyan műalkotásokkal lehet pályázni, amelyek a 
vonalkódokra és a 2D kódokra jellemző csíkos-kockás... » Tovább

2.4 Valvoline videópályázat

 

Az SG Consult Kft. pályázatot hirdet reklámfilmek készítésére 18 éven felüli alkotóknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet az SG Consult Kft. reklámfilmek készítésére 
Valvoline videópályázat címmel. A pályázatra 18 éven felüli alkotók 
rövid, frappáns filmjeit várják. A beérkezett alkotásokat 
közönségszavazásra bocsátják. Beküldési határidő: 2014. szeptember 1.
» Tovább

2.5 ZöldFöld fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Kanovits Media reklám- és médiaügynökség ZöldFöld címmel. 
(fotopalyazat.info) 

A Kanovits Media reklám- és médiaügynökség fotópályázatot hirdet 
amatőr fotósoknak ZöldFöld címmel. A pályázatra a következő 
témákban várják az alkotásokat: ember és természet kapcsolatát 
bemutató táj- és úti fotó; hagyományos természetfotó a Kárpát-
medence növény- és állatvilágáról. Minden alkotó... » Tovább

2.6 Az urbanisztika finanszírozása

 

A wonderland pályázatot hirdet a 2014 őszén Az urbanisztika finanszírozása címmel megrendezendő berlini műhelyfoglalkozására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a wonderland platform for european architecture 
(Csodaország platform az európai építészetért) a 2014. október 28. és 
november 1. között Berlinben (Németország) megrendezendő Funding 
Urbanism (Az urbanisztika finanszírozása) című műhelyfoglalkozáson 
való részvételre. A rendezvény... » Tovább

2.7 A FŐKERT motívumkereső pályázata

 

Pályázatot hirdet a FŐKERT virágágy-tervrajzok és virágágyak párosítására. 
(pályázatok.org) 

Motívumkereső pályázatot hirdet a FŐKERT. A pályázat keretében a 
résztvevőknek a FŐKERT honlapján közzétett virágágy-tervrajzokat 
kell a megfelelő helyszínnel összepárosítaniuk. Beküldési határidő: 
2014. augusztus 25. » Tovább

2.8 A Prisma fotóklub pályázata
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Ifjúsági pályázatot hirdet a csíkszeredai Prisma fotóklub irodalmi alkotások ihlette fotók készítésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A csíkszeredai (Románia) Prisma fotóklub ifjúsági fotópályázatot 
hirdet a Kárpát-medence területén élő, 27 évesnél fiatalabb alkotóknak. 
A pályázatra olyan képeket várnak, amelyek egy irodalmi mű 
illusztrációjaként készültek, vagy amelyeket egy irodalmi mű ihletett. A
következő kategóriákban lehet... » Tovább

2.9 Az NKA Vizuális Művészetek Kollégiumának pályázata

 

Pályázatot hirdet az NKA Vizuális Művészetek Kollégiuma kortárs műalkotások megvásárlására, valamint eszközfejlesztésre. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma pályázatot
hirdet kortárs műalkotások megvásárlására, valamint 
eszközfejlesztésre. A következő altémákban lehet pályázni: - Magyar 
kortárs vizuális művészeti (fotóművészeti, iparművészeti, 
képzőművészeti) alkotások megvásárlása... » Tovább

2.10 Vasúti fotópályázat

 

A Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária fotópályázatot hirdet a vasúti közlekedés világa, a vasúti járművek, a vasúti 
közlekedés eszközei témakörben. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Knorr-Bremse Vasúti Jármű Rendszerek Hungária 
Kft. olyan fotók készítésére, amelyek a vasúti közlekedés világát, a 
vasúti járműveket, a vasúti közlekedés eszközeit mutatják be. A 
pályázaton külön kategóriában indulhatnak a Knorr-Bremse 
alkalmazottai és minden érdeklődő. Minden... » Tovább

2.11 Kritikapályázat

 

A Kortárs Költő Liga kritikaíró pályázatot hirdet. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kritikaíró pályázatot hirdet Kortárs Költő Liga. A pályázatra olyan 
kritikákat várnak, amelyek témája egy irodalmi mű, kiállítás, televíziós 
műsor, rádiós műsor vagy internetes tartalom. Egy alkotó több írással is
pályázhat. A legjobbnak választott alkotás megjelenik a Polikróm... » 
Tovább

2.12 Az NKA meghívásos pályázata felújításra

 Meghívásos pályázatot hirdet az NKA Építőművészeti és Örökségvédelem Kollégiuma helyi védettségű közterületek felújításának 
támogatására. 
(NKA) 

A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelem 
Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet a 2014. július 1. és 2015. 
szeptember 30. közötti időszakra helyi védettségű közterületek, és az 
ezekhez tartozó épületegyüttesek, épületek, műalkotások felújításának, 
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restaurálásának támogatására. A... » Tovább
2.13 A Halászbástya Étterem és a Tűzijáték

 

Fotópályázatot hirdet a Halászbástya Étterem amatőr és profi alkotóknak a Halászbástya Étterem és a Tűzijáték címmel. 
(fotopalyazat.info) 

A Halászbástya Étterem fotópályázatot hirdet a Halászbástya Étterem 
és a Tűzijáték címmel. A pályázatra amatőr és profi alkotók 2014. 
augusztus 20-án készült digitális alkotásait várják. Olyan képekkel 
lehet pályázni, amelyeken látszik az étterem és a tűzijáték is. Beküldési
határidő: 2014.... » Tovább

2.14 Százszorszép Fesztivál - pályázat

 

Előadó-művészeti és irodalmi pályázatokat hirdet a Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány a 2014 
novemberében megrendezendő Százszorszép Fesztivál alkalmából. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő 
Alapítvány előadó-művészeti pályázatot hirdet a 2014. november 15-én
Tatabányán 12. alkalommal megrendezendő Százszorszép Fesztiválon 
való részvételre. A rendezvény a fogyatékossággal élő amatőr előadók 
országos kulturális fesztiválja,... » Tovább

2.15 Szárnypróbálgatók 2015

 

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a Faludy György Irodalmi Műhely irodalmi pályázatot hirdet Szárnypróbálgatók 2015 
címmel költőknek és íróknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Szárnypróbálgatók 2015 címmel irodalmi pályázatot hirdet a Magyar 
Irodalomtörténeti Társaság Csongrád Megyei Szépírói Tagozata és 
Faludy György Irodalmi Műhely. A pályázatra magyar anyanyelvű 
pályakezdő és gyakorló költők és írók alkotásait várják. Szerzőnként 
legfeljebb hat verssel vagy három... » Tovább

2.16 TANDEM csereprogram 

 

Kulturális és civil szervezetek jelentkezését várják a 2014 novemberében kezdődő Párbeszéd a változásért TANDEM csereprogramban
való részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Dialogue for Change (Párbeszéd a változásért) címmel új TANDEM 
program indul, amelynek keretében 12 ukrajnai projektkoordinátor és 
12 másik, az Európai Unió egyik tagországából származó 
projektkoordinátor ismerkedhet meg egy partnerszervezet munkájával. 
A csereprogramhoz olyan független kulturális... » Tovább

2.17 Előadók jelentkezését várja a TRANS-locations

 Művészeket, építészeket, antropológusokat, városföldrajzzal foglalkozó szakembereket, szociológusokat, művészettörténészeket és 
egyetemistákat várnak előadóknak a 2014. őszi TRANS-locations című konferenciára. 
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(Kreatív Európa Iroda) 

A 2014. október 30-án és 31-én Barcelonában (Spanyolország) 
megrendezendő TRANS-locations. Temporary experience, artistic 
practices and local contexts (TRANSZ-lokációk. Ideiglenes tapasztalat,
művészeti gyakorlatok és helyi feltételek) című konferenciára várják 
előadók jelentkezését a szervezők. A... » Tovább

2.18 Adjunk álmokat! - pályázat

 

Az Adjunk álmokat gyermekeinknek! közösség fotópályázatot hirdet Adjunk álmokat! címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Fotópályázatot hirdet Adjunk álmokat! címmel az Adjunk álmokat 
gyermekeinknek! közösség. A pályázatra olyan, mobiltelefonnal vagy 
profi felszereléssel készült fotókat várnak, amelyeken a pályázó, a 
munkája, a vállalkozása vagy mindez együtt szerepel. A beküldött 
alkotások közül kiválasztanak egy... » 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 Gyakornokot keres a Tempus

 

A Tempus Közalapítvány gyakornokot keres a Kutatók éjszakája programsorozat szervezésében való részvételhez. 
(Tempus) 

Gyakornokot keres a 2014. szeptember 1. és 26. közötti időszakra a 
Tempus Közalapítvány. A leendő gyakornok feladata a Kutatók 
éjszakája programsorozat szervezésében való közreműködés lesz. A 
heti legalább 20 órás munkavégzést igénylő feladatra olyan, felsőfokú 
tanulmányaikat végző hallgatókat... » Tovább

4. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

4.1 TEDxYouth@Budapest 2014

 

2014 novemberében ismét megrendezik a TEDxYouth@Budapest konferenciát Tökéletes káosz alcímmel. A rendezvényre várják 
előadók jelentkezését. 
(Pályázatfigyelő) 

2014. november 22-én ismét megrendezik Budapesten a 
TEDxYouth@Budapest című konferenciát Tökéletes káosz alcímmel. A
rendezvényre várják előadók jelentkezését olyan ötletekkel, újításokkal,
projektekkel, amelyek előnyt kovácsolnak a kiszámíthatatlanságból, 
megbirkóznak a bizonytalansággal. A... » Tovább

4.2 Aerowaves táncfesztivál
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Már várják a jelentkezéseket a 2015-ös spanyolországi Aerowaves kortárs táncművészeti fesztiválra. 
(Kreatív Európa Iroda) 

2015. április 17. és 19. között ismét megrendezik az Aerowaves Spring 
Forward kortárs táncművészeti fesztivált. A barcelonai (Spanyolország)
fesztiválra Európában élő, egyetemet végzett művészek jelentkezhetnek
Európában készült, legalább 15, de legfeljebb 40 perces munkákkal. 
Jelentkezési... » Tovább

4.3 Fiatal fesztiválszervezők műhelye

 

2015 márciusában Bejrútban rendezi meg az EFA a Fiatal fesztiválszervezők műhelyét. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A European Festivals Association (Európai Fesztiválszövetség, EFA) 
2015. március 21. és 27. között ismét megrendezi az Atelier for Young 
Festival Managers (Fiatal fesztiválszervezők műhelye) című tréninget. 
A bejrúti (Libanon) hétnapos műhelyen összesen 45 fiatal 
fesztiválszervező vehet részt. A... » Tovább

5. PARTNERKERESÉSEK

5.1 Irodalmi projekthez társszervezőt keresnek

 

Társszervezőt keres irodalmi projektjéhez a lettországi Perlego. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához keres társszervezőt a lettországi Perlego. A projekt célja 
egy könyves adatbázis létrehozása, valamint az írók és olvasók közötti 
tapasztalat- és ötletcsere támogatása. » Tovább

5.2 Népzenei és néptáncos projekthez társszervezőt keresnek

 

Társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához egy montenegrói kulturális központ. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A montenegrói Kolasin Kulturális Központ és a Mijat Maskovic 
Tradicionális Táncok és Énekek Együttese társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 
pályázatához. Az együttműködési projekt célja a hagyományos táncok 
és énekek népszerűsítése. A projekthez kis... » Tovább

5.3 Társszervezőt keres egy spanyol kulturális központ

 A spanyolországi Residencia de Estudiantes kulturális központ társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 
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Társszervezőt keres az Európai Unió Kreatív Európa programja 
keretében benyújtandó pályázatához a madridi (Spanyolország) 
Residencia de Estudiantes (Diák Alkotóház) kulturális központ. Az 
Avant-garde – European avant-garde through cultural journals 
(Avantgárd – Az európai avantgárd a... » Tovább

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

6. ÖSZTÖNDÍJAK

6.1 Alkotóházi ösztöndíj Észak-Amerikába

 

A michigani Rabbit Islandre hirdetnek alkotóházi ösztöndíjat vizuális művészeknek, íróknak, zenészeknek és koreográfusoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdetnek a michigani (Egyesült Államok) 
Rabbit Islandre (Nyúl-sziget) legalább 21 éves művészeknek. A 2015-
ös ösztöndíjra vizuális művészek, írók, költők, építészek, tervezők, 
zenészek, filmesek, zeneszerzők és koreográfusok is pályázhatnak. Az 
ösztöndíj legalább tíz, de... » Tovább

6.2 A Canon Alapítvány kutatói ösztöndíjai

 

A Canon Alapítvány kutatói ösztöndíjakat hirdet legalább mesterszakos diplomával rendelkező európai és japán kutatóknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Kutatói ösztöndíjakat hirdet a Canon Foundation in Europe (Canon 
Alapítvány Európában) európai és japán kutatóknak. Az összesen 15 
ösztöndíjat olyan kutatók nyerhetik el, akik az elmúlt tíz évben 
szereztek legalább mesterszakos diplomát. Az európai kutatók 
Japánban folytathatnak kutatásokat az... » Tovább

6.3 Georgia Fee Művészeti és Írói Ösztöndíj

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet az ArtSlant Georgia Fee Művészeti és Írói Ösztöndíj címmel Párizsba. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az ArtSlant alkotóházi ösztöndíjat hirdet Párizsba (Franciaország) 
Georgia Fee Művészeti és Írói Ösztöndíj címmel. Az ösztöndíj 
keretében 24 éves vagy ennél idősebb vizuális művészek, művészeti 
írók és kritikusok tölthetnek el két hónapot Párizsban 2015 januárjában 
és februárjában. Az első körben... » Tovább

6.4 Az IVF vizuális és hangművészeti ösztöndíja

 Alkotóházi ösztöndíjat hirdet vizuális és hangművészeknek az IVF. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A Nemzetközi Visegrádi Alap (IVF) alkotóházi ösztöndíjat hirdet 
vizuális és hangművészeknek. Az ösztöndíjasok a Visegrádi Négyek 
egy olyan országába utazhatnak ki, amely nem a lakhelyük. Az 
ösztöndíj 2015-ben három hónapra szól. Pályázati határidő: 2014. 
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szeptember 10. » Tovább
6.5 Az ICOM pályázata utazási támogatásra

 

Utazási támogatásra hirdet pályázatot az ICOM a 2014 őszén Kínában megrendezendő harmadik műhelyfoglalkozására. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az ICOM Nemzetközi Képzési Központ pályázatot hirdet utazási 
támogatás odaítélésére a 2014-es harmadik műhelyfoglalkozásán való 
részvételre. A képzést 2014. október 27. és november 4. között rendezik
meg Pekingben (Kína). A támogatásra olyan, 2014. december 31-ig 
legfeljebb 45. életévüket... » Tovább

6.6 IETM utazási támogatás

 

Utazási támogatásokra hirdet pályázatot az IETM a 2014. októberi szófiai találkozójára. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az IETM nemzetközi kortárs előadó-művészeti hálózat pályázatot 
hirdet utazási támogatások odaítélésére a 2014-es közgyűlésén való 
részvételre. A találkozót 2014. október 16. és 19. között rendezik meg 
Szófiában (Bulgária). Utazási támogatásra pályázhatnak egyebek 
mellett magyar rendezvény- és... » Tovább

6.7 Tanzlabor_21 alkotóházi ösztöndíj

 

A németországi Tanzbasis alkotóházi ösztöndíjat és kutatói ösztöndíjakat hirdet Tanzlabor_21 címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ösztöndíjakat hirdet a németországi Tanzbasis Tanzlabor_21 címmel. 
Alkotóházi és kutatói ösztöndíjakra is táncművészek jelentkezését 
várják. Pályázati határidő: 2014. augusztus 15. » Tovább

6.8 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba

 

Az olasz Pespow alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek, designereknek és kreatívoknak. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2015. február 1. és március 1. közötti 
időszakra az olaszországi Pespow művészeknek, designereknek és 
kreatívoknak. Az ösztöndíjra olyan projekttel kell pályázni, amelyet a 
jelentkező az ösztöndíj időtartama alatt kíván megvalósítani. A 
projekttervhez önéletrajzot és... » Tovább

6.9 Pályázat ösztöndíjas fotográfusképzésre

 A Szellemkép Alapítvány pályázatot hirdet a 2014. őszi fotográfusképzésén való ösztöndíjas részvételre. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Szellemkép Alapítvány a 2014 őszén induló 
fotográfusképzésén való ösztöndíjas részvételre. A pályázat keretében a
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sikeres jelentkezők 50%-os tandíjtámogatást kaphatnak. Az ösztöndíjra 
egy 12-18 képből álló portfólióval lehet pályázni, illetve sikeresen kell 
szerepelni a 2014.... » Tovább

6.10 Alkotóházi ösztöndíj Izlandra

 

Az izlandi Skaftfell Vizuális Művészeti Központ alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015-re vizuális művészeknek. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015-re az izlandi Skaftfell Vizuális 
Művészeti Központ. Az ösztöndíj 2015-re szól, legalább egy, de 
legfeljebb hat hónapos időtartamra. A programra professzionális 
vizuális művészek vagy társterületeken dolgozó művészek is 
jelentkezhetnek. Pályázati határidő:... » Tovább

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