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• 5.4 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba 

1. KULTURÁLIS HÍREK AZ EU-BÓL

1.1 Átadták az Europa Nostra-díjakat

 

2015 júniusában rendezték meg az oslói Városházán az Európai Unió Kulturális Öröksége Díj / Europa Nostra-díj átadóünnepségét. A 

Nagydíjat Navracsics Tibor kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és sportügyi biztos adta át. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az oslói (Norvégia) Városházán adták át 2015. június 11-én az
Európai Unió Kulturális Öröksége Díjakat, az Europa Nostra-
díjakat. A díjátadó ünnepségen 28 díjat, hét Nagydíjat és egy 
Közönségdíjat adtak át a díjazottaknak. A Nagydíjat 
Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kulturális, oktatási,... » 
Tovább

2. KULTURÁLIS CÉLÚ PÁLYÁZATOK

2.1 Itthon - otthon - külföld - szülőföld

 

Novellapályázatot hirdet a Studio Transylvania asbl nonprofit szervezet Itthon – otthon – külföld – szülőföld címmel. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A brüsszeli (Belgium) Studio Transylvania asbl nonprofit 
szervezet novellapályázatot hirdet fiatal prózaíróknak Itthon – 
otthon – külföld – szülőföld címmel. A pályázaton 15 és 29 év 
közötti magyar anyanyelvű vagy nemzetiségű fiatalok 
vehetnek részt. Minden alkotó csak egy... » Tovább

2.2 Az én utcám - filmpályázat

 

Pályázatot hirdetnek kisfilmek készítésére Az én utcám címmel a My Street Films projekt keretében. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A DAFilms.com pályázatot hirdet a My Street Films (Az én 
utcám filmek) projekt keretében kisfilmek készítésére Az én 
utcám címmel. A pályázatra olyan kisfilmeket várnak, amelyek
egy-egy utca történetét mesélik el. Amatőr alkotók és 
professzionális filmkészítők pályázatait is várják. A nyertes... »
Tovább

2.3 RS9 OFF - színházi pályázat

 Az RS9 Színház pályázatot hirdet a 2015 októberében megrendezendő RS9 OFF független színházi fesztiválon való részvételre. 
(Pályázatfigyelő) 
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Pályázatot hirdet a 2015. október 9. és 11. között 
megrendezendő RS9 OFF független színházi fesztiválon való 
részvételre az RS9 Színház. A fesztivál független 
színtársulatok számára biztosít bemutatkozási lehetőséget. A 
pályázaton legfeljebb 80 perces, egyfelvonásos produkciókkal 
lehet részt... » Tovább

2.4 villa.korzó - képző- és iparművészeti vásár

 

Pályázatot hirdet a Barabás Villa a 2015 augusztusában megrendezendő villa-korzó képző- és iparművészeti vásáron való 

bemutatkozásra. 
(Pályázatfigyelő) 

A Barabás Villa pályázatot hirdet képző- és iparművészeknek a
2015. augusztus 9-én megrendezendő villa-korzó képző- és 
iparművészeti vásáron való bemutatkozásra. A pályázaton 
végzett és még tanuló képző- és iparművészek vehetnek részt. 
Jelentkezni legalább három, legfeljebb nyolc, saját 
munkákról... » Tovább

2.5 A CélPont logó- és szlogenpályázata

 

A CélPont Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda logó- és szlogenpályázatot hirdet Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fiataloknak. 
(Pályázatfigyelő) 

Logó- és szlogenpályázatot hirdet a CélPont Ifjúsági 
Információs és Tanácsadó Iroda. A pályázaton Borsod-Abaúj-
Zemplén megyei lakcímmel rendelkező, legfeljebb 20 éves 
fiatalok vehetnek részt. Egy alkotó legfeljebb három tervvel 
pályázhat. Pályázati határidő: 2015. július 30. » Tovább

2.6 Ludwig 25 - szépirodalmi pályázat

 

Az Élet és Irodalom szerkesztősége és a Ludwig Múzeum szépirodalmi pályázatot hirdet a Ludwig 25 című kiállításhoz kapcsolódóan.

(Pályázatfigyelő) 

Szépirodalmi pályázatot hirdet az Élet és Irodalom 
szerkesztősége és a Ludwig Múzeum a Ludwig 25 című 
tárlathoz kapcsolódóan. A pályázatra olyan írásokat várnak, 
amelyek a kiállítás egyik képzőművészeti alkotásához 
kapcsolódnak. Prózai művekkel és versekkel is lehet pályázni. 
Minden alkotó csak egy... » Tovább

2.7 Múzeumpedagógiai Nívódíj

 A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja pályázatot hirdet a 2015-ös Múzeumpedagógiai Nívódíj 

odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35564
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35563
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35563
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35562
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35562
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35561
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35561
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35560
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35561
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35562
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35563
http://www.kulturpont.hu/content.php?hle_id=35564


Pályázatot hirdet a 2015-ös Múzeumpedagógiai Nívódíj 
odaítélésére a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Módszertani Központja. A nívódíjra a 2014. szeptember 1. 
és 2015. július 20. közötti időszakban megvalósuló, magas 
színvonalú múzeumpedagógiai kezdeményezéseket jelölhetik a
muzeális... » Tovább

2.8 Együtt a mindennapokban - fotópályázat

 

Fotópályázatot hirdet a PES-csoport - Régiók Bizottsága Együtt a mindennapokban címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

A PES-csoport - Régiók Bizottsága fotópályázatot hirdet 
Együtt a mindennapokban címmel. A pályázatra legalább 18 
éves felnőttek küldhetnek be fotókat. Olyan fényképekkel lehet
pályázni, amelyek a mindennapokban megvalósuló együttélést 
mutatják meg. Az ünnepélyes díjátadót Brüsszelben 
(Belgium)... » Tovább

2.9 Irány a stúdió! - szinkronpályázat

 

A Cinema City pályázatot hirdet szinkronizálni vágyó gyerekeknek Irány a stúdió! címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet gyerekeknek Irány a stúdió! címmel a 
Cinema City. A pályázat keretében választják ki azt a fiút és 
lányt, akik szinkronhangok lehetnek az Irány a bárka! című 
animációs filmben. A felhívásban megadott filmek egyes 
jeleneteit kell a magyar feliratnak megfelelően szinkronizálni. 
A... » Tovább

2.10 Pályázat a Minősített Könyvtár címre

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatot hirdet könyvtáraknak a Minősített Könyvtár cím odaítélésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Pályázatot hirdet könyvtáraknak a Minősített Könyvtár cím 
odaítélésére az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A címet 
olyan könyvtáraknak, illetve könyvtári tevékenységet folytató 
szervezeteknek ítélik meg, amelyek kiemelkedő teljesítményt 
nyújtanak a minőségfejlesztés és a minőségirányítás... » 
Tovább

2.11 ARC15: Magyar álom

 Az ARC Művészeti és Szolgáltató Nonprofit Kft. meghirdeti a 15. ARC közérzeti pályázatát Magyar álom címmel. 
(Pályázatfigyelő) 

Meghirdeti az ARC Művészeti és Szolgáltató Nonprofit Kft. a 
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15. ARC közérzeti pályázatát Magyar álom címmel. A 
pályázaton 18 éven felüli személyek vehetnek részt. Az idei 
ARC+ pályázat címe: Hétköznapi csodák. Ennek keretében a 
kiállításon 5-11 plakáthelyet biztosítanak olyan alkotásoknak, 
amelyek... » Tovább

2.12 Pályázat nép- és világzenei zenekaroknak

 

2015 októberében Nép- és világzenei showcase nap a Fonóban címmel koncertnapot szervez a Fonó. A rendezvényre várják nép- és 

világzenei zenekarok jelentkezését. 
(Pályázatfigyelő) 

A Fonó Budai Zeneház, a Hagyományok Háza és a Hangvető 
Zenei Terjesztő Társulás várja nép- és világzenei zenekarok 
jelentkezését a 2015. október 20-án megrendezendő Nép- és 
világzenei showcase nap a Fonóban című koncertnapra. A 
rendezvényre legalább kétfős nép- és világzenei együttesek, 
előadók... » Tovább

2.13 A remény szalagja - az élet záloga

 

Az Anita-Hungária Kft. alkotópályázatot hirdet A remény szalagja – az élet záloga címmel a mellrákbetegség elleni küzdelem pozitív 

üzenetét hordozó szalagok tervezésére. 
(Pályázatfigyelő) 

Alkotópályázatot hirdet az Anita-Hungária Kft. A remény 
szalagja – az élet záloga címmel a 21. század gondolatvilágát 
tükröző, a mellrákbetegség elleni küzdelem pozitív üzenetét 
hordozó szalagok tervezésére. A szalagok szabadon választott 
alapanyagból készülhetnek. A legjobbnak választott... » 
Tovább

2.14 Semmelweis Művészeti Díj

 

A bécsi Balassi Intézet – Collegium Hungaricum pályázatot hirdet fiatal művészeknek vizuális művészeti alkotások készítésére. 
(on-the-move) 

Pályázatot hirdet a Semmelweis Művészeti Díj odaítélésére 
fiatal művészeknek a bécsi (Ausztria) Balassi Intézet – 
Collegium Hungaricum. A pályázatra 35 évnél fiatalabb, 
különböző európai országokból származó művészekből álló 
művészcsoportok küldhetnek be kiállítási koncepciókat. A 
legjobb... » Tovább

2.15 Post City - pályázat

 Az Ars Electronica pályázatot hirdet Post City címmel olyan projektek, koncepciók kidolgozására, amelyek megmutatják, milyen lehet

az a város, amely felnőtt a 21. század kihívásaihoz. 
(on-the-move) 
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Post City (A város utána) címmel pályázatot hirdet az Ars 
Electronica olyan kiállítási koncepciók kidolgozására, amelyek
megmutatják az elmúlt századokban megindult változásokkal, 
a 21. század kihívásaival megbirkózni képes várost. Pályázni a 
projekt vagy koncepció leírásával, önéletrajzzal és... » Tovább

2.16 ASEF Kreatív Hálózatok

 

Harmadik alkalommal hirdeti meg Kreatív Hálózatok pályázatát az ASEF. 
(on-the-move) 

Az Asia-Europe Foundation (Ázsia-Európa Alapítvány, ASEF) 
a 2015/2016-os évre harmadik alkalommal hirdeti meg 
Creative Networks (Kreatív Hálózatok) című pályázatát. A 
pályázat célja azoknak az Ázsiát Európával összekötő 
kulturális hálózatoknak a támogatása, amelyek 2016. április 1. 
és november 30.... » Tovább

2.17 Közösségi programok - pályázat

 

A Mediawave Alapítvány pályázatot hirdet közösségi programok megvalósítására. 
(pályázatok.org) 

Pályázatot hirdet közösségi programok megvalósítására a 
Mediawave Alapítvány. A pályázat keretében választják ki 
azokat a közösségi programokat, amelyek az Ördögkatlan 
Fesztivál egyik helyszínén megvalósulhatnak. A felhíváshoz 
egyének és csoportok, társulatok, egyesületek is... » 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 

3. KONFERENCIÁK, KÉPZÉSEK, WORKSHOPOK

3.1 TranszEurópa Fesztivál

 

2015 októberében művészeti, kulturális és politikai fesztivált rendeznek Belgrádban TranszEurópa Fesztivál címmel. 
(on-the-move) 

Művészeti, kulturális és politikai fesztivált szerveznek 2015. 
október 1. és 5. között Belgrádban TRANSEUROPA Festival 
(TranszEurópa Fesztivál) címmel. A szerbiai fesztivál célja, 
hogy a résztvevők eszmét cseréljenek a demokrácia, az 
egyenlőség és a kultúra területén hozott jövőbeni 
intézkedésekkel... » Tovább

4. PARTNERKERESÉSEK
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4.1 Társszervezőt keres egy holland alapítvány

 

A hollandiai I/O alapítvány társszervezőt keres az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó pályázatához. 
(Kreatív Európa Iroda) 

Az Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához keres társszervezőt az amszterdami 
(Hollandia) I/O nonprofit alapítvány. A FoodLab (ÉtelLabor) 
című interdiszciplináris projekt célja, hogy a régészet és az 
előadó-művészet közös munkájával tárja fel egy görögországi, 
egy... » Tovább

4.2 Lett város társszervezőt keres

 

Társszervezőt keres, valamint társszervező lenne a lettországi Valka az EU Kreatív Európa programja keretében benyújtandó 

pályázatokban. 
(Kreatív Európa Iroda) 

A lettországi Valka önkormányzata társszervezőt keres az 
Európai Unió Kreatív Európa programja keretében 
benyújtandó pályázatához. A New lights and colors of Borders 
(A Határok új fényei és színei) című projekt célja három 
művészeti ág, a szobrászat, a festészet és a színház közti 
határok... » Tovább

Egyéb aktuális partnerkeresések: http://kultura.kreativeuropa.hu/partner 

5. ÖSZTÖNDÍJAK

5.1 Alkotóházi ösztöndíj Londonba

 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Az előadó-művészet mint folyamat címmel a londoni Delfina Alapítvány. 
(on-the-move) 

A londoni (Egyesült Királyság) Delfina Alapítvány alkotóházi 
ösztöndíjat hirdet művészeknek 2016 tavaszára Performance as
Process (Az előadó-művészet mint folyamat) címmel. Az 
ösztöndíjra vizuális művészek, kurátorok, előadóművészek és 
más, kultúrával foglalkozó szakemberek pályázhatnak. Az... » 
Tovább

5.2 Ösztöndíj Londonba múzeumi szakembereknek

 

Múzeumi szakembereknek hirdet ösztöndíjat 2016-ra Londonba a Tate és a Delfina Alapítvány. 
(on-the-move) 

A brit Tate és a Delfina Foundation (Delfina Alapítvány) 
alkotóházi ösztöndíjat hirdet Brooks International Fellowship 
Programme 2016 (Brooks Nemzetközi Ösztöndíjprogram 
2016) címmel. A londoni (Egyesült Királyság) ösztöndíjra 
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kurátorok, kutatók, művészettörténészek és más múzeumi 
szakemberek... » Tovább

5.3 Alkotóházi ösztöndíj Kanadába

 

Alkotóházi ösztöndíjakat hirdet a kanadai Coopérative Méduse művészeti központ a 2016-os évre. 
(on-the-move) 

A kanadai Coopérative Méduse (Medúza Együttműködés) 
művészeti központ alkotóházi ösztöndíjakat hirdet 
művészeknek a 2016-os évre. Az ösztöndíjak a 2016 januárja 
és áprilisa, valamint a 2016 áprilisa és júniusa közötti 
időszakra szólnak. Pályázati határidő: 2015. július 10. » 
Tovább

5.4 Alkotóházi ösztöndíj Olaszországba

 

Az olaszországi Diogene művészcsoport alkotóházi ösztöndíjat hirdet 2015. augusztusi kezdéssel művészeknek. 
(on-the-move) 

Alkotóházi ösztöndíjat hirdet Torinóba (Olaszország) a 
Diogene művészcsoport. A 2015. augusztus 1-jén induló egy 
vagy két hónapos ösztöndíjra művészek pályázatait várják. A 
kiválasztott művész öt hónapig dolgozhat együtt a Diogenével 
kutatási projektjének megvalósításán. Pályázati határidő:... » 
Tovább

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