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EHMK 2028 
 

Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
S klíčovými myšlenkami EHMK se můžete seznámit zde. 
 
S projektem Chemnitz - nového evropského hlavního města kultury
pro rok 2025 se můžete seznámit zde. 
 
Rozhovor s Leonem Jakimičem o Liberci jako EHMK 2028. 

 
Co jsou KKP, jaký je jejich význam a jak se k nim staví ministerstvo
kultury naleznete zde. 
 
Ostré umění mistra nožíře.

 

Povídky malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde 
 
Investice do české kultury v Nár. plánu obnovy získaly
podporu poslanců i Asociace krajů. Otevřenou výzvu iniciativy
#zakreativnicesko podpořili členové Podvýboru pro kulturu
Poslanecké sněmovny PSP ČR a zástupci Komise pro kulturu
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a památkovou péči Asociace krajů ČR. Více naleznete zde. 
 
Známe podobu programu Kreativní Evropa pro další roky. 
Program Evropské unie Kreativní Evropa v roce 2021 pokračuje
novým sedmiletým programovým obdobím. De�nitivní schválení
programu Evropským parlamentem a Radou Evropy (tj. ministry
kultury členských států EU) se očekává v dubnu 2021. S
rozpočtem ve výši více než 2,4 miliardy eur bude Kreativní
Evropa nadále podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost,
kulturní dědictví a konkurenceschopnost, a umožní kulturním
a kreativním organizacím a profesionálům spoluvytvářet
a spolupracovat přes hranice a oslovit širší publikum, řešit
současné společenské otázky a podporovat začínající umělce. Na
část MEDIA připadá 58 %, na část Kultura 33 % a na mezioborovou
část 9 % rozpočtu. 
Plný text o podobě programu, avizovaných novinkách i praktických
informacích najdete zde.

 
UNESCO World Book Capital 2023. UNESCO vyzývá členské státy,
aby informovaly své obce a města o možnosti podání přihlášky do
programu Světového knižního hlavního města 2023 (UNESCO
World Book Capital). Více zde a zde. 
 
MK připravuje novelu autorského zákona. Google jedná
s vydavateli po vlastní ose. Mezi společností Google a českými
mediálními domy dál pokračují vyjednávání o placení za články.
Internetový gigant už koncem února oznámil, že se s některými
vydavateli dohodl na zapojení do jeho nové služby Google News
Showcase. Souběžně ministerstvo kultury připravuje novelu
autorského zákona podle evropské směrnice, která vydavatelům
umožňuje účtovat si poplatky za to, že �rmy jako Google využívají
jejich obsah. Více zde. 
 
Ministerstvo kultury chystá dotace pro nestátní památky,
muzea a galerie. Ministerstvo kultury připravuje nový dotační
program, který by měl přispět na provozní náklady nestátním, ale
veřejnosti přístupným památkám, muzeím a galeriím. Mělo by
v něm být několik milionů korun a výzvu pro přijímání žádostí
ministerstvo vyhlásí v nejbližších týdnech. Více zde.
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Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

Statutární město Liberec vyhlásilo Fond kultury a cestovního
ruchu pro rok 2021. Jedná se o programy 5.1 Kulturní projekty
na území města Liberec, 5.2 Liberec jako turistická destinace
a 5.3 Publikace, tiskoviny a další média k předkládání žádostí
o dotace pro rok 2021 se lhůtou pro podávání žádostí
od 8. 3. 2021, 8:00 hodin – 24. 3. 2021, 17:00 hodin. Více zde. 
 
Festival animovaného �lmu Ani�lm přesouvá svůj týden ze
začátku května na konec června. 
 
Kávový^Liberec má své hrnečky. Jejich motivem jsou piktogramy
pro Liberec typické. Objevuje se tak radnice, hory, lanovka na
Ještěd ale i hokejista, lyžař nebo kávové zrnko. 
Liberec je v mnoha ohledech jedinečný, i na to poukazují obrázky
na hrnečku. Více zde. 
 
Ministr kultury Zaorálek udělil Luďkovi Velemu medaili Artis
Bohemiae Amicis. Medaili Ministerstva kultury Artis Bohemiae
Amicis za šíření dobrého jména české kultury převzal z rukou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka emeritní sólista Opery
Národního divadla a regionální patriot Luděk Vele. Více zde. 
  
Nádherně zpracovaná umělecká monogra�e se stovkami
fotogra�í a kreseb. O čem že tato pozoruhodná kniha je? O díle
významného architekta Jakoba Schmeissnera, který zanechal část
sebe v Liebigově městečku, na Liberecké výšině a v mnoha dalších
stavbách u nás i v zahraničí. Kniha je dostupná např. v knihkupectví
Fryč. 
 
Z programu Lidových sadů - MAJSTREAM 14. března od 19:00 
Jakub Marvan, moderátor ČRo Liberec, fanoušek svaté trojice -
Pearl Jam, Sylvester Stallone a Cormac McCarthy, bude v duchu
toho, co od nich kdy slyšel, viděl a četl, zpovídat známé a zajímavé
rodáky Libereckého kraje. 
Tentokrát přijali pozvání zpěvák Ondřej Ruml a sbormistryně
Silvie Langerová (Pálková). 
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A 28. března od 19:00 přijali pozvání hokejista Tomáš Filipi a
ředitel zoo Liberec David Nejedlo. 
 
Liberecký kraj vyhlásil nové dotační kolo v oblasti kultury,
památkové péče a cestovního ruchu. 
Program Kulturní aktivity v Libereckém kraji v období 1. 7. 2021 -
31. 12. 2021. Více zde. 
Program Významné akce Libereckého kraje. Více zde. 
Program Záchrana a obnova památek v Liberecké kraji. Více zde.  
Program Řemeslná a zážitková turistika 2021. Více zde. 
Program Rozvoj doprovodné turistické infrastruktury - karavanová
stání. Více zde. 
Program Nadregionálních témat a produktů cestovního ruchu
2021. Více zde.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 
Kreativní Evropa – kurz pro žadatele o grant. Chcete získat grant
na evropský kulturní projekt? Právě pro vás připravila Kancelář
Kreativní Evropa – Kultura intenzivní kurz, jehož obsahem bude
rozpracování vašeho konkrétního záměru projektu za účelem
podání žádosti (uzávěrka je plánována již na duben 2021) v rámci
programu Evropské unie Kreativní Evropa – Kultura, výzva Projekty
evropské spolupráce 2021. Finální podání žádosti není podmínkou
účasti na kurzu. Kurz není otevřen pro oblast audiovize. Příprava
žádosti je časově náročná, proto nečekejte na vyhlášení výzvy.
Program Kreativní Evropa by měl být přijat v dubnu 2021
a následně pak čekáme vyhlášení výzev (obsah programu
aktualizujeme zde). 
 
Praha „vycpe“ opravený Negrelliho viadukt kreativními
subjekty, vybere je komise. Bistra, kavárny nebo galerie.
Negrelliho viadukt dostane „nádivku“ nejrůznějších činností. 
Více zde. 
 
Nadace Open Society Fund – výzva Akční granty v r. 2021. Výzva cílí
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na méně zkušené organizace, které mají chuť a energii získat nové
zkušenosti s přípravou grantových žádostí a posílit tak svoji
kapacitu. Zkušenosti s podáváním žádostí o grant tedy nejsou
podmínkou, rozhodující je lokální působnost. Více zde.

SoundCzech – výzva Natáčení live sessions i spolupráce se
zahraničím.  
Connect: Create – SoundCzech �nančně podpoří hudbu, která
vznikne ze společného projektu českého a zahraničního umělce.
Aneb když nemůžete hrát koncerty společně, tvořte hudbu
společně.

Promo: Video – SoundCzech zajistí profesionální natáčení
koncertního záznamu (live session) vybraným interpretům. Jde
o pokračování výzvy z podzimu loňského roku – podívejte se na
videa na našem YouTube.

Více zde. 
 
Startupová konference ViennaUP´21 se zaměří i na smart
city. Od 27. dubna do 12. května 2021 bude Vídeň hostit největší
startupovou konferenci ve střední Evropě. Vzhledem k pandemické
situaci se ale ze srdce rakouské metropole přesune do digitálního
prostředí. Více zde. 
 
Ostrava má novou koncepci rozvoje kultury na dalších deset
let #kultura2030. Plnou verzi dokumentu můžete najít na webu.

Junge Akademie spadající pod Akademie der Künste spolu
s rezidenčním programem E.ON Stiftung nabízí stipendium určené
na �nancování projektu, který zkoumá vztah člověk – stroj. Více
zde. 
 
Galerie Fotogra�c – Open Call 2022. Vyhlášení
dvou otevřených výzev na výstavní projekty pro rok 2022! Obě
výzvy jsou určeny českým i zahraničním umělcům, případně
autorským dvojicím či uměleckým skupinám. Galerie Fotogra�c
v Praze se dlouhodobě zaměřuje na prezentaci současné
fotogra�e, včetně nejrůznějších experimentů a multimediálních
přesahů do dalších uměleckých žánrů. Podrobnosti lze nalézt zde. 
 
Španělská organizace hledá partnery v oblasti kulturního
dědictví a depopulace. Projekt si dává za cíl prohloubit a objevit
propojení mezi našimi předky a evropskou kulturní identitou,
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objevit studijní strategie a možnosti vývoje evropských regionů,
které podobně jako některé části Španělska trpí problémem
depopulace a opuštění. Více zde.
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