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1. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

1.1 Halasi Csipke az otthonomban - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a Halasi Csipke Közalapítvány és a Halasi Média és Kultúra Kft. Halasi Csipke az otthonomban címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A Halasi Csipke Közalapítvány és a Halasi Média és Kultúra Kft. fotópályázatot 
hirdet Halasi Csipke az otthonomban címmel. A pályázatra olyan fényképeket 
várnak, amelyek egy-egy család, magánszemély otthonában készültek, és jól 
látható rajtuk a Halasi Csipke. Minden pályázó legfeljebb öt képpel... » Tovább

1.2 Pályázat a Finnugor Kulturális Főváros címre

 

A Finnugor Népek Ifjúsági Egyesülete pályázatot hirdet a 2016-os Finnugor Kulturális Főváros cím odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet a Finnugor Népek Ifjúsági Egyesülete a 2016-os Finnugor 
Kulturális Főváros cím odaítélésére. A címre falvak, városok és megyeszékhelyek
pályázhatnak angol és orosz nyelven egy teljes évig tartó programsorozat 
tervével. A pályázat kétfordulós. A zsűri által kiválasztott három... » Tovább

1.3 Az ellentétek egysége a művészetekben - művészeti pályázat

 

A Messzehangzó Tehetségek Alapítvány művészeti pályázatot hirdet Az ellentétek egysége a művészetekben címmel felső tagozatos 

diákoknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet Az ellentétek egysége a művészetekben címmel a Messzehangzó
Tehetségek Alapítvány felső tagozatos általános iskolás diákoknak az alapítvány 
nyári művészeti tehetséggondozó táborában való részvételre. A tábort 2015. július
12. és 19. között rendezik meg Somogyszobon nehéz... » Tovább

1.4 Erdei élményem - alkotópályázat

 

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. alkotópályázatot hirdet Erdei élményem címmel gyerekeknek. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet alsó tagozatos általános iskolás diákoknak a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Zrt. Erdei élményem címmel. A pályázatra egy erdei élményről 
szóló, kézzel írt, legfeljebb kétoldalas beszámolót és a hozzá tartozó fényképet 
kell e-mail-ben beküldeni. Az első öt helyezett könyv- és... » Tovább

1.5 Duna Művészeti Mestere - alkotópályázat

 Alkotópályázatot hirdetnek a Nemzetközi Duna Nap alkalmából Duna Művészeti Mestere címmel. 
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(Pályázatfigyelő) 

A Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság, a Global Water Partnership Közép- és 
Kelet-Európa Régió és a GWP Magyarország Alapítvány alkotópályázatot hirdet 
a Nemzetközi Duna Nap alkalmából Duna Művészeti Mestere címmel. A 
pályázaton 6 és 18 év közötti diákok vehetnek részt. Az Aktívan a vizekért!... » 
Tovább

1.6 EU2016 Kreatív Kihívás Pályázat

 

A 2016-os Jövő Európa Fesztivál szervezői pályázatot hirdetnek a fesztiválon való részvételre EU2016 Kreatív Kihívás Pályázat 

címmel. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdetnek a 2016. január 1. és június 30. között Amszterdamban 
(Hollandia) megrendezendő Future Europe Festival (Jövő Európa Fesztivál) 
szervezői az előadó-művészeti, vizuális művészeti, design és történetmesélés 
fesztiválon való részvételre. Az EU2016 Creative Challenge Call (EU2016... » 
Tovább

1.7 Leopold Bloom Képzőművészeti Díj

 

A Leopold Bloom Képzőművészeti Alapítvány és a Pepper Art Projects pályázatot hirdet a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj 

odaítélésére magyar képzőművészeknek. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet a Leopold Bloom Képzőművészeti Díj odaítélésére a Leopold 
Bloom Képzőművészeti Alapítvány és a Pepper Art Projects. A díjra 
Magyarországon alkotó képzőművészek pályázhatnak korhatár nélkül. A pályázati
anyagnak a pályázó művész angol nyelvű szakmai önéletrajzát, digitális... » 
Tovább

1.8 Pályázat könyvtervezőknek és illusztrátoroknak

 

Könyvtervezőt és illusztrátort keres egy verses mesekönyv és verseskötet tervezéséhez és illusztrálásához a Magvető Kiadó. 
(pályázatok.org) 

A Magvető Kiadó pályázatot hirdet könyvtervezőknek és illusztrátoroknak BRIEF
címmel. A pályázat célja annak a könyvtervezőnek és illusztrátornak a 
kiválasztása, aki Keresztesi József 2015 őszén megjelenő verses mesekönyvét és 
verseskötetét megtervezné és illusztrációit elkészítené. A pályázatra a... » Tovább

1.9 József Attila mindenkiNET - pályázat

 

Online videópályázatot hirdet Ferencváros Önkormányzata József Attila mindenkiNET címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Ferencváros Önkormányzata online videópályázatot hirdet József Attila 
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mindenkiNET címmel. A pályázatra középiskolások, valamint 2015. április 11-ig 
a 32. életévüket be nem töltött fiatalok alkotásait várják. Olyan videókkal lehet 
pályázni, amelyekben elhangzik József Attila valamelyik költeménye... » Tovább

1.10 Magyar Kézműves Remek - pályázat

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara pályázatot hirdet a Magyar Kézműves Remek cím odaítélésére. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Pályázatot hirdet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Kézműves 
Remek cím odaítélésére. A pályázaton olyan, Magyarországon készített 
termékekkel lehet részt venni, amelyeket kézműipari foglalkozás keretében 
állítottak elő. Hagyományos funkciót ellátó termékekkel, feladatkörükben 
technikai,... » Tovább

1.11 „Annyit érek én, amennyit ér a szó versemben” 

 

Kisfilmpályázatot hirdet az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet középiskolásoknak „Annyit érek én, amennyit ér a szó 

versemben” címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet pályázatot hirdet 
középiskolásoknak kisfilmek készítésére „Annyit érek én, amennyit ér a szó 
versemben” címmel. A Költészet Napja alkalmából meghirdetett pályázatra olyan 
kisfilmeket várnak, amelyek egy mai tizenéves versekhez, költészethez... » 
Tovább

1.12 A KoMod pályázata

 

Fiatal képzőművészeknek és fotósoknak hirdet pályázatot a KoMod Színház. 
(Pályázatfigyelő) 

A KoMod Színház pályázatot hirdet fiatal képzőművészeknek és fotósoknak 
bemutatkozási lehetőségre. A kiválasztott pályázó művei az előadás díszletének 
részeként szerepet kapnak a színház új bemutatójában. A pályázatra legalább hét, 
de legfeljebb tíz festményt vagy fotót várnak, ami kapcsolódik a... » Tovább

1.13 Green-Go Rövidfilm-pályázat

 

Ötödik alkalommal hirdetik meg a Green-Go Nemzetközi Rövidfilm-pályázatot. 
(Pályázatfigyelő) 

A 2015-ös V. Green-Go Fesztivál szervezői meghirdetik a Green-Go Nemzetközi 
Rövidfilm-pályázatot. A következő kategóriákban várják az alkotásokat: 
Fogyasztásunk lábnyoma; A nyersanyagok valódi ára; A természet része vagy. Élj 
vele!. A pályázatra a megadott témákban készített bármilyen műfajú... » Tovább

1.14 Táncosokat keres egy orosz fesztivál
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Az oroszországi Diversia Kortárs Táncduett Fesztivál szervezői táncosokat keresnek a fesztivál programjába. 
(on-the-move) 

A 2015. szeptember 25. és 28. között az oroszországi Kosztromában 
megrendezendő Contemporary Dance Duets Festival Diversia 2015 (Diversia 
Kortárs Táncduett Fesztivál 2015) szervezői pályázatot hirdetnek a fesztiválon 
való bemutatkozásra táncosoknak. A fesztiválon legalább 15, de legfeljebb 60... » 
Tovább

Egyéb aktuális pályázataink: http://www.kultura.kreativeuropa.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 

2. ÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

2.1 Munkatársakat keres a Visiting Arts

 

A brit Visiting Arts új munkatársakat keres képzési konzultáns, valamint képző munkakörbe. 
(on-the-move) 

Új munkatársakat keres az egyesült királyságbeli Visiting Arts. A szervezet 
képzési konzultánst, valamint képzőket keres műhelyfoglalkozások vezetésére 
2015. májusi kezdéssel. A konzultánsi állásra jelentkezőkkel szemben támasztott 
elvárások: tapasztalat képzések szervezésében, nemzetközi... » Tovább

2.2 Projektasszisztenst keresnek Londonba

 

Kutatási és projektasszisztenst keres azonnali kezdéssel a Cape Farewell projekthez egy londoni egyetem. 
(on-the-move) 

A londoni (Egyesült Királyság) University of the Arts (Művészetek Egyeteme) 
kutatási és projektasszisztenst keres a Cape Farewell projekthez. Elvárások: 
dinamizmus, elkötelezettség, tőkeszerzési tapasztalat, kiváló kutatási és szövegíró
képesség, pénzügyi tapasztalat, a művészetek és a környezet... » Tovább

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 16. Nemzetközi Elektroakusztikus Zeneszerzői Verseny

 2015-ben 16. alkalommal rendezik meg Portugáliában a Música Viva Nemzetközi Elektroakusztikus Zeneszerzői Versenyt. 
(on-the-move) 

A portugáliai Miso Music várja zeneszerzők jelentkezését a 2015-ben 16. 
alkalommal megrendezendő Música Viva Nemzetközi Elektroakusztikus 
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Zeneszerzői Versenyre. A rendezvényre minden alkotó egy legfeljebb 
nyolccsatornás, legalább öt, de legfeljebb 15 perces alkotással pályázhat. A 2015. 
május 20.... » Tovább

3.2 Európai Ifjúsági Hét

 

2015 májusában rendezik meg Magyarországon az Európai Ifjúsági Hét programsorozatot, amely országszerte izgalmas programokkal

várja az aktív részvétel, valamint a Strukturált Párbeszéd iránt érdeklődőket. 
(Eurodesk) 

Magyarországon 2015. május 4. és 10. között várja az érdeklődőket az Európa-
szerte megrendezett Európai Ifjúsági Hét. Az Európai Bizottság 
kezdeményezésére megszervezett programsorozat idei kiemelt témája az aktív 
részvétel, továbbá a fiatalok és a döntéshozók között európai szinten zajló... » 
Tovább

3.3 II. Savaria Filmszemle és Workshop

 

Pályázatot hirdet a Szombathelyi Médiaközpont filmeseknek és alkotócsoportoknak a 2015 júniusában megrendezendő II. Savaria 

Filmszemlén és Workshopon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 

A Szombathelyi Médiaközpont pályázatot hirdet független filmeseknek és 
alkotócsoportoknak a második alkalommal megrendezendő Savaria Filmszemlén 
és Workshopon való részvételre. A seregszemlét, valamint A kép és a zene 
összhatása című műhelyet 2015. június 12-én és 13-án rendezik meg 
Szombathelyen.... » Tovább

3.4 KINT-A-BENT 2015

 

Az Integrált Kifejezés- és Táncterápiás Egyesület harmadik alkalommal rendezi meg nyílt napját KINT-A-BENT 2015 címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Harmadik alkalommal rendezi meg nyílt napját az Integrált Kifejezés- és 
Táncterápiás Egyesület KINT-A-BENT 2015 címmel 2015. április 25-én. A 
rendezvény műhelyekkel és előadásokkal várja az érdeklődőket. Előadások 
lesznek többek között az IKT módszerről, a body response-ról, a bennünk élő... » 
Tovább

3.5 TANDEM Törökország-EU Partnerségi Fórum

 2015 nyarán partnerkereső fórumot szervez európai uniós és törökországi kulturális menedzsereknek a TANDEM Törökország–EU 

kezdeményezés. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A TANDEM Törökország–EU kezdeményezés európai uniós kulturális 
menedzserek, valamint kulturális szervezetek projektkoordinátorai jelentkezését 
várja a 2015. június 11. és 14. között Izmirben (Törökország) megrendezendő 
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Partnerségi Fórumra. A partnerkereső fórumon összesen 40 résztvevő... » Tovább

4. ÖSZTÖNDÍJAK

4.1 Cubitt Kurátori Ösztöndíj 2015/2016

 

A brit Cubitt Gallery Committee a 2015/2016-os évre alkotóházi ösztöndíjat hirdet Cubitt Kurátori Ösztöndíj címmel. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet a 2015 júliusa és 2016 decembere közötti időszakra 
a nagy-britanniai Cubitt Gallery Committee (Cubitt Galéria Bizottság) Cubitt 
Kurátori Ösztöndíj címmel. A részvétel feltétele egyebek mellett a szervezői, 
kiállításrendezői tapasztalat, a rendezvényfinanszírozási... » Tovább

4.2 Alkotóházi ösztöndíj Svédországba

 

A svédországi Világ Kultúráinak Svéd Nemzeti Múzeumai alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet művészeknek a stockholmi és göteborgi Swedish 
National Museums of World Culture (Világ Kultúráinak Svéd Nemzeti 
Múzeumai). Az ösztöndíj 2015 szeptemberétől 2015. november végéig tart. Olyan
művészek pályázatait várják, akik szórványvidékről érkeznek, és szeretnének a... 
» Tovább

Egyéb aktuális ösztöndíjak: http://kultura.kreativeuropa.hu/osztondij 
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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://kultura.kreativeuropa.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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