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1. PARTNERINTÉZMÉNYEK
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IfA-workshop az új kulturális menedzserek kiválasztásához
Nagyszebenben (Románia)
A Nemzetközi Kulturális Kapcsolatok Intézete 1995 óta küld
kulturális menedzsereket, szerkesztőket és médiaszakembereket
a közép-, kelet- és délkelet-európai német kisebbségek kulturális
és médiaszervezeteihez.
Magyarországon jelenleg két kulturális menedzser lát el
feladatokat a Magyarországi Németek Házában Budapesten és a
szekszárdi Magyarországi Német Színházban. A kiküldés egy évre
szól, mely lehetőség szerint egy további évvel
meghosszabbítható.
Az ifa új eljárás alapján az elkövetkezendő évek kiküldetési
helyeiről workshopok keretében dönt, amelyeken részt vesznek
az érintett egyesületek és szervezetek. A workshopok keretében
dolgozzák ki az ifa-val a fejlődési pontokat, amelyekben a
kulturális menedzser segítséget nyújthat. Az MNOÖ
hivatalvezetője és a szekszárdi német színház intendánsa 2011.
március 14-16. között Nagyszebenben vett részt azon a
workshop-on, mely a fejlődési pontokat, a jogokat és
kötelezettségeket állapította meg mindkét fél számára.

2. OKTATÁS
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Schiller nap Pilisvörösváron
2011.március 23-án a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata fenntartásában lévő pilisvörösvári Friedrich
Schiller Gimnáziumban megrendezésre került a hagyományos
Schiller-nap.
Az egész napos ünnepi program keretében többek közt az MNOÖ
hivatalvezetője is beszélgetéseket folytatott az iskola diákjaival
az MNOÖ munkájáról és annak a fiatalokra gyakorolt hatásáról.
Az MNOÖ mindennapi munkája mellett a diákokat aktuális témák
is érdekelték, mint pl. az új alkotmány előkészítése vagy a
népszámlálás.

3. KULTÚRA
Hajdú László kiállítása a Magyarországi Németek Házában
Március 30-án nyílt meg Hajdú László „Kontinuitás – 30 év
munkáiból” című kiállítása a Magyarországi Németek Házában.
„Hajdúé vigasztaló helyett inkább vigaszt adó művészet. Ezért
felfedezendő és fontos mindenki számára, aki baráti kapcsolatba
kerül vele, mert bizonyítja a festészet újra támadt érvényét és
nélkülözhetetlenségét. Megkerült, amiről azt hittük, elveszett
már.“ (Sík Csaba)
A kiállítás megtekinthető a Magyarországi Németek Házában
(1062 Budapest, Lendvay u. 22.) április 20-ig egyeztetés szerint
(06 20 938 6412 Beck Artúr).

4. PÁLYÁZATOK
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A Duna-menti Svábok Kulturális Alapítványának pályázati kiírása
A Duna-menti Svábok Kulturális Alapítványa 2011-ben is
támogatja magyarországi német iskolai csoportok badenwürttembergi utazását.
A pályázatokat április 30-ig kell benyújtani az illetékes regionális
irodának.
További információk: www.ldu.hu vagy az illetékes regionális
irodánál

Wekerle Sándor Alapkezelő 2011. évi pályázati kiírásai
2011. március 31-én jelentek meg a Wekerle Sándor Alapkezelő
nemzetiségi pályázatai.
További információk:
http://www.wekerle.gov.hu/?kinek=1882&cikkid=661
Készítette:
Pfiszterer Angelika,
1026 Budapest, Júlia u. 9.

PROGRAMAJÁNLÓ
2011. április 15. (péntek), 10 óra

„Abgedreht – Magyarországi Német Ifjúsági Filmünnep”
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