Culturals : Beques CULTUREX en gestió cultural 2019
Per a joves de: Badalona, Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de
Gramenet
Organitza: Gobierno de España
Tipus entrada al calendari: Culturals
Temàtica activitat del calendari: Art, Beques, Cultura, Pràctiques, estranger
Tags: art, beques, cultura, pràctiques a l'estranger
Dates de realització

Del dilluns 6 de maig de 2019 al divendres 31 de maig de 2019
Dates d'inscripció

Del dilluns 6 de maig de 2019 al divendres 31 de maig de 2019
Descripció

La Secretaria d'Estat de Cultura del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport convoca 15 beques
CULTUREX de formació pràctica en gestió cultural per a joves espanyols/es en institucions
culturals a l'estranger i a la Representació Permanent d'Espanya davant la UNESCO. La
finalitat d'aquestes beques és contribuir a la formació i especialització de joves professionals
en gestió i programació cultural en diversos àmbits mitjançant estades formatives a
l'estranger.
L'import mensual a percebre per tots els conceptes dependrà de la destinació de la beca
triada:

Destinacions a Europa: l'import brut mensual de Londres i París serà de 1.800 euros.
La resta de destinacions europees: l'import brut mensual serà de 1.480) euros.
Destinacions d'Amèrica: l'import brut mensual serà de 2.050 euros.
El Ministeri de Cultura i Esport contractarà una assegurança d'accidents i d'assistència
mèdica primària (sense despeses farmacèutiques) per a cadascun dels/de les becaris/àries
pel temps de durada de la beca.
Les destinacions ofertes són els següents:
-

Musées Royaux D'Art et Histoire (Brussel·les).
Centre Pompidou (París).
Frankfurter Buchmesse (Frankfurt).
Fundaçao des Serralves (Porto).
HAY Festival of Literature & The Arts (Londres).
Jeu De Paume (París).
National Gallery of Art (Washington).
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-

Representació Permanent d'Espanya davant la UNESCO (París).
Tate Modern (Londres).
Centre Nacional d'Arts CENART (Mèxic D.F.).
Fundaçao Calouste Gulbenkian (Lisboa).
Representació Permanent d'Espanya davant la Unió Europea.
Zentrum Für Kunst und Medientechnologie ZKM (Karlsrufe, Alemanya).
Real Acadèmia d'Espanya (Roma).
Centre for Contemporary Arts (CCA) (Glasgow).

El període de gaudi de les beques serà des de l'1 d'octubre de 2019, o des de la data que
s'indiqui en la resolució de concessió si s'atorguen amb posterioritat, fins al 31 de març de
2020.
Més informació: http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/452037
Enllaç de la oferta a Barcelonesjove.net

http://barcelonesjove.net/node/81234
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