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EHMK 2028 
 

České Budějovice chtějí být také kandidátským městem EHMK. 
 

Hledáme posledního, 12. ambasadora projektu
Liberec2028!  
 
Kreativní Liberec na sociálních sítích! Na FB, insta i twitteru.  
 
Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
S projektem Nitry - kandidáta na Evropské hlavní město kultury pro
rok 2026 se můžete seznámit zde. 
 
Rozhovor s Leonem Jakimičem o Liberci jako EHMK 2028. 

 
Liberecký inštrumentalista aneb zlaté české ručičky.

 

Povídky malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde 
 
Výzva Ministerstva kultury ČR v r. 2021 pro projekty
podpořené Kreativní Evropou. Ministerstvo kultury vyhlásilo
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výzvu k podávání žádostí o dotaci ze státního rozpočtu 2021. Cílem
výběrového dotačního řízení je podpora projektů, které uspěly
v rámci programu Kreativní Evropa Kultura a jsou realizovány
v roce 2021. Více zde. 
 
Unijní Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu
(European Education and Culture Executive Agency, EACEA)
zveřejnila prezentaci věnující se možnostem získávání podpory
v novém období 2021–2027. Jak najít vhodné možnosti
�nancování a jak o ně úspěšně žádat? Odpovědi zde. 
 

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 
Krajská vědecká knihovna pořádá Akreditované vzdělávání
pedagogů s názvem Metody práce s knihou při výuce. Program
je zaměřen na praktické a zážitkové seznámení s principy práce
s knihou v hodinách literatury, českého jazyka i dalších předmětů.
Více zde. 
 
Běh pro paměť národa. Běžíme pro Paměť národa, abychom
nezapomněli na osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí
holocaustu, disidentů, všech bojovníků za svobodu. Výtěžek Běhu
umožní natočit a uchovat další stovky jejich příběhů. 20. - 23.
května Zámecký park Vratislavice. Více zde. 
 
Ve čtvrtek 13. 5. v 17 hod. pořádá Krajská knihovna
přednášku Památky kolem nás. Host Mgr. Jaroslav Zeman z NPÚ
v Liberci si připravil přednášku s názvem „EIN VOLK, EIN REICH,
EINE ARCHITEKTUR.“ NACISTICKÁ ARCHITEKTURA NA LIBERECKU A
JABLONECKU. V rámci přednášky se seznámíme s vybranými
stavbami národně-socialistické architektury v našem okolí a
představíme si také nerealizované vize na přestavbu Liberce,
hlavního města nově ustanovené župy. Více zde. 
 
V květnu Naivní divadlo představuje nejenom své pohádky, ale
také oblíbené inscenace spřátelených divadel Alfa z Plzně a Draku z
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Hradce Králové. To vše online na YouTube kanálu Naivní divadlo
Liberec dětem.

1. a 2. května - Pohádka do dlaně (Naivní divadlo) 
8. a 9. května - Pohádky ovčí babičky (Divadlo Alfa) 
15. a 16. května - Poslední trik Georgese Méliése (Divadlo Drak) 
 
Divadlo F. X. Šaldy bude konečně otevřené. Hrát se bude na
několika venkovních troubách. Představení ze známého i nového
repertoáru vám nabídne v rámci akce DIVADLO OPEN air, která
proběhne hned na několika významných regionálních místech
během června až srpna. Divadlo tak můžete vidět na zámku
Svijany, hradu Grabštejn, zámku Lemberk a v zahradě Lidových
sadů Liberec. Více zde. 
 
Vitamín D aneb divadla spolu. Třináct divadel od Chebu až po
Ostravu přijalo SPOLEČNOU KREATIVNÍ VÝZVU, v rámci které každý
zúčastněný soubor během pouhých 72 hodin vytvoří a natočí
inscenaci na společné téma. Výsledky tohoto adrenalinového
maratonu budou odvysílány 9. května 2021 v 18:00 v mimořádném
přímém přenosu z Divadla F. X. Šaldy v Liberci na YouTube kanálu
Vitamín D. Více zde. 
 
Josef Hofbauer, Emil Strauss: Josef Seliger - Obraz jednoho
života. Biogra�e jedné z nejvýznačnějších politických osobností v
dějinách českých zemí. Sociální demokrat a český Němec, který se
narodil nedaleko Liberce. 
Martin Trdla: Průběžná zpráva o stavu území. Liberecký básník,
předseda Libereckého autorského kruhu a pořadatel 1.
libereckého festivalu poezie vydává svou první básnickou sbírku. K
dispozici např. u Fryče. 
 
Liberečtí herci čtou liberecké spisovatele. Texty Miloslava
Nevrlého, Jiřího Žáčka, Štěpána Kučery, Martina Trdly, Miroslava
Stuchlého, Julia Benka, Jana Vozky a Martina Veselky pro vás
čtou Václav Helšus, Markéta Tallerová, Martin Polách, Veronika
Korytářová, Zdeněk Kupka, Tomáš Váhala, Jan Jedlinský, Michaela
Foitová, Eliška Jansová, Barbora Bezáková a Ondřej Kolín. První díl
už můžete vidět na YouTube DFXŠ.
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Dobré odkazy a inspirace 
 
Zapojte svou ulici do Zažít město jinak 2021. Pokud jste na Zažít
město jinak ještě nebyli, představte si vaši ulici plnou bavících se
sousedů a jejich skotačících dětí. Tamhle se zpívá, vedle se učí
žonglovat, tisknout na sítotisku, na druhém konci se hraje divadlo,
cvičí jóga a celou ulicí se line vůně desítek různých jídel a jiných
dobrot. To vše připravují místní lidé nebo organizace. No a v každá
taková ulice díky tomu vypadá úplně jinak. 16. ročník Zažít měst
jinak se uskuteční v sobotu 18. září 2021. Více zde. 
 
Workshopy a konference na Zlin Design Week 2021. Od pátku
do pátku 7. až 14. května 2021 rozvlní vody českého designu
festival Zlin Design Week. Osmidenní program nabídne kromě
věhlasných jmen české i světové designérské scény také řadu
workshopů a konferenci. Více zde. 
 
Fotograf Open Call 2021: Pozemšťané. Časopis a Festival
FOTOGRAF vyhlašují open call pro všechny profesionály, amatéry,
studentky a studenty na téma letošního Fotograf Festivalu, kterým
jsou POZEMŠŤANÉ. Více zde. 
 
Pearle* a European Festivals Association aktualizovaly
Ultimate Cookbook for Cultural Managers o brožury Social
Security and Copyright Clearing in an International
Context. Více zde. 
 
Pražské kulturní fórum nejenom o kultuře a kreativitě v Praze, ale
v celém prostoru. Diskuze s experty z oblasti KKO nejen v ČR, ale i v
zahraničí. Více zde.
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