
A Nemzeti Kulturális Alap Kulturális Fesztiválok Kollégiumának újonnan kinevezett kurátorai: A kollégium vezetôje (miniszteri 
hatáskörben kinevezett személy): Kálomista Gábor producer, a Megafilm Kft. ügyvezetô igazgatója, a Thália Színház menedzser-
igazgatója.    
A szakmai szervezetek által delegált személyek: Héra Istvánné, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének elnöke;  Inkei 
Péter, a Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány igazgatója; Zimányi Zsófia, a Magyar Mûvészeti Fesztiválok 
Szövetségének elnöke; Miniszteri hatáskörben kinevezett személyek: Bodrogai László, a Magyar Turizmus Zrt. Közép-dunántúli 
Regionális Marketing Igazgatóságának megbízott igazgatója; Révész Mária, a Nemzeti Erôforrás Minisztérium Miniszteri Kabinet-
jének fôtanácsadója.

EGÉSZÉVES koncertsorozattal és új kiállításokkal várja jövôre is az érdeklôdôket az Esterházy Fesztivál (festival.Esterházy) Bur-
genlandban – jelentették be a szervezôk, a család tulajdonában lévô Esterházy Magánalapítványok. A kismartoni Esterházy-kas-
tély három koncertciklusnak ad otthont az év folyamán: az Esterházy Vonósnégyes Fesztiválnak, a „Szeretô-koncerteknek” és a 
Nyári Koncerteknek.

A BArTÓK rÁDIÓ Metropolitan-közvetítéseihez az idei évadban hét alkalommal nyitott stúdiót létesít az Uránia Nemzeti Film-
színházban, különleges élményt biztosítva a rádióhallgatóknak és a mozi HD-operaközvetítéseit nézô közönségnek is.

JANUÁrTÓL rendszeresen utazhatnak kiemelkedô operaelôadásokra európai nagyvárosokba az érdeklôdôk, az elsô félévben 
Barcelonába, Londonba és Milánóba. Az elsôsorban nemzetközi orvosi konferenciákat szervezô Convention Budapest és a 
fidelio.hu zenei portál közös szervezésében elôször a barcelonai Gran Teatro del Liceuba kínálnak programcsomagot.

GYÖNGYÖSI  IVETT nyerte az Eurorádió (EBU) New Talent nemzetközi zenei versenyét Pozsonyban, a 19 éves zongorista Beetho-
ven G-dúr zongoraversenyét játszotta a hétfô esti döntôben.

SIKErES VOLT a Magyar Állami Operaháznak és az Ökumenikus Segélyszervezetnek a Heti Válasz címû hetilappal és az Onleány 
Társasbloggal együttmûködésben szervezett karácsonyváró rendezvénye. Több mint félmillió forintnyi adomány gyûlt össze.  
A kéthetes rendezvénysorozat minden estéjén karácsonyi zenei produkciók hangzottak fel az Operaház lépcsôjén, a budapesti 
kórusok szintén önkéntesen vettek részt az eseménysorozaton.
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kalendárium

a kultúrpont iroda hírei

lezárult az euyo tagfelvételi 
jelentkezés 
Január 15-én lezárult a jelentkezés az 
EUYO budapesti meghallgatására, óriási 
érdeklôdéssel: 110 fiatal mûvész kívánja 
magát megmérettetni az eseményen. A 
jelentkezôk magas száma elômeg hall-
gatást tesz szükségessé, melynek idô-
pontja február 4–5, helyszíne pedig a Ze-
neakadémia Budapesti, Üllôi út 25. alatti 
épülete.   
Az elômeghallgatáson azoknak kell részt 
vennie, akik az elmúlt két évben sem 
rendes tagjai, sem tartalékosai, sem nyá-
ri iskolásai nem voltak az EUYO-nak, te-
hát nem „kiemeltek”.   
Az elô meghallgatáson a fiatalokat neves 
zsûri értékeli, majd február 18-án Rien 
de Reede professzor, fuvolamûvész, az 
EUYO felvételi bizottságának tagja hall-
gatja meg a továbbjutókat. A zenekarba 
kerülôk névsora április végén kerül nyil-
vánosságra.

kreatív európa program 
A Bizottság új lendületet kíván adni a 
kultúrának és a kreativitásnak az új, 
Krea tív Európa programmal, amellyel a 
film mû vészet, a televízió, a kultúra, a 
zene, az elôadó-mûvészet és a kulturális 
örökségvédelem területe kap jelentôs tá-
mogatást. A program a 2014 és 2020 kö-
zötti idô szakra javasolt költségvetése 1,8 
milliárd euró, amelybôl az Európai Bi-
zottság több mint 900 millió eurót szán a 
jelenleg a MEDIA-programhoz tartozó 
film mû vé szet és audiovizuális ágazat tá-
mogatására. 
A Kreatív Európa program 300 ezer mû-
vész és kulturális szakember számára te-
szi lehetôvé, hogy külföldön dolgozza-
nak, több mint ezer európai film számára 

nyújt terjesztési támogatást, legalább 2500 
európai filmszínházat segít abban, hogy 
az általuk vett filmek legalább fele euró-
pai legyen, több mint 5500 könyv és más 
irodalmi mû fordítását támogatja, vala-
mint kulturális szervezetek és szakembe-
rek ezrei számára tesz lehetôvé képzése-
ket. A programra irányuló javaslatot a Ta-
nács és az Európai Parlament vitatja meg. 

társszervezôt keres  
egy portugál szervezet 
Társszervezôt keres háromnyelvû ifjúsá-
gicsere-projektjéhez egy portugál kultu-
rális szervezet. Az Identities through 
Music (Öntudat a zene révén) címû pro-
jekt célja a kultúrák közötti párbeszéd 
megvalósítása a zene segítségével.




