
Nezobrazuje se vám tento email správně? Kliknětě zde!

07/2021

 
 
 
 
 
 
 
 

 

EHMK 2028 
 

 
Kreativní Liberec na sociálních sítích! Na FB, insta i twitteru.  
 
Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
Diskuze zástupců slovenských měst kandidujících na titul Evropské hl.
město kultury 2026 zde. 
 
Rozhovor s Chris Kelly o Liberci jako EHMK 2028. 

 
Liberecký náSTROY.

 

Povídky malostranské 
 
Vláda schválila návrh ministra Zaorálka na obnovení
kulturního života. Od 17. 5. 2021 bude možné pořádat venkovní
kulturní akce pro 700 sedících diváků. Nezhorší-li se epidemická
situace, od 24. 5. přijde pak další rozvolnění pro kulturní akce. Více
zde. 
 

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter-4937869?e=[UNIQID]
https://www.facebook.com/KreativniLiberec/
https://www.instagram.com/kreativniliberec/
https://twitter.com/Kreativnimesto
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/ehmk/stranka/o-projektu-d8cb873e-231b-451a-ac7e-6d351e93cbf3
https://zije.klubluc.sk/events/co-prinasa-titul-europske-hlavne-mesto-kultury/?fbclid=IwAR0eZtEGaTjG8N6TVe6IZMbLzbUG_NHX7J85cdSRBpLpfSqzM5awdGjr9ZQ
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/pr/stranka/chybi-nazev-v-danem-jazyce-8d31ea57-c33b-433a-b76e-9389f8fd84a7
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/kulturni-kreativni-prumysl/stranka/kkp-v-liberci/nastroy
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/vlada-schvalila-navrh-ministra-zaoralka-na-obnoveni-kulturniho-zivota-4-cs4248.html


 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 
22. - 23. května proběhne v Liberci majáles. Více zde. 
 
HLASUJTE PRO INSCENACE VITAMÍNU D! Adrenalinová
výzva Vitamín D aneb Divadla spolu vyvrcholila 9. 5. přímým
přenosem z Šaldova divadla. Do akce se zapojilo 13 divadel z celé
republiky, která dostala za úkol během 72 hodin napsat, nazkoušet,
zinscenovat a natočit divadelní miniinscenaci na téma přísloví,
které znělo "Nestačí když umíš jezdit, musíš také umět padat". Více
zde.

 
Sledujte youtube kanál Krajské vědecké knihovny. Za tip stojí
zmínit např. přednášku o nacistické architektuře na Liberecku a
Jablonecku. Více zde. 
 
Liberecký kraj je kolébka nanotechnologií. Vzájemnou spoluprací ji
podpoří ARR a Nanoprogress. Agentura regionálního rozvoje
Libereckého kraje (ARR) a klastrová
organizace Nanoprogress podepsaly memorandum o spolupráci.
Rozhodly se tak posílit nanotechnologický rozvoj v Libereckém
kraji, který se v tomto oboru řadí mezi špičky. Více zde. 
 
V květnu Naivní divadlo představuje nejenom své pohádky, ale
také oblíbené inscenace spřátelených divadel Alfa z Plzně a Draku z
Hradce Králové. To vše online na YouTube kanálu Naivní divadlo
Liberec dětem.

15. a 16. května - Poslední trik Georgese Méliése (Divadlo Drak) 
22. a 23. května - Kolíbá se velryba (Divadlo Alfa) 
29. a 30. května - O beránkovi, který spadl z nebe (Naivní divadlo) 
 
Udělejme si radost – knihou! V důsledku covidu musí i v letošním
roce vystačit liberecká knihovna s výrazně nižšími prostředky, což
se bohužel odrazí i v nákupu nových knih. Knihovna proto vyzývá
své příznivce, návštěvníky a čtenáře: Kupte novou knihu a darujte ji
do knihovny! Můžete se tak podílet na budování knihovního fondu
a uděláte tak radost sobě i všem ostatním čtenářům. Knihy je
možné odevzdávat na Informační službě knihovny ve vstupní hale.

https://majalesliberec.cz/
https://www.facebook.com/events/216763543543882?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22permalink%22%7D%2C%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22edit_dialog%22%7D]%7D
https://www.saldovo-divadlo.cz/aktuality/detail-aktuality/r/hlasujte-pro-inscenace-vitaminu-d!
https://www.youtube.com/channel/UCCNjWjIyuRK1VzR2jjmeUOA/videos
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/liberecky-kraj-je-kolebka-nanotechnologii-vzajemnou-spolupraci-ji-podpori-arr-a-nanoprogress-n1094964.htm
https://www.youtube.com/channel/UCUXA4KvsudVekDQ9IZtPINg


Na webu knihovny si můžete prohlédnout galerii fotogra�í knih,
které knihovna dostala darem v minulém roce.
https://www.kvkli.cz/podporte-nas/udelejme-si-radost Všem
dárcům knihovna srdečně děkuje! 
 
 
Václav Tima, Jiří Mikla: Od Klingera k Textilaně. Historie textilní
továrny v Novém Městě pod Smrkem. Fotogra�e, příběhy,
dokumenty.
Zdeněk Jodas: Vodní díla v povodí Mohelky a
Zábrdky. Mimořádná kniha o našem kraji, která nejen že popisuje
mlýny, brusírny, náhony a vodárny, ale funguje i jako inspirace k
výletům. 
Okres Českodubský Josefa Škody. Kniha pro milovníky
Podještědí, pro fanoušky historie a genealogie.
Popisuje historii a posloupnost vlastníků všech vesnických
usedlostí a domů ve městě od první poloviny šestnáctého století až
přibližně do roku 1850.  
Vše k dispozici např. u Fryče. 
 
Bojovali, abychom žili. Venkovní panelová výstava před budovou
knihovny vypráví životní osudy devíti Liberečanů, kteří v době
druhé světové války vstoupili do československé zahraniční armády
a na různých frontách bojovali za návrat svobody a demokracie.
Prezentovány jsou příběhy hrdinů od Tobruku, Dunkerque, Kyjeva
nebo Dukly. Biogra�e odbojářů byly zpracovány v rámci naší nové
Databáze regionálních osobností Libereckého kraje. Instalaci si
můžete prohlédnout až do 4. 6. Na Facebooku a YouTube kanále
knihovny je též dostupná doprovodná přenáška autora výstavy.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 
Soutěž pro �rmy Czech Industry Challenge se zapojením
univerzit. Až do konce června se mohou �rmy z rozmanitých
odvětví průmyslu zapojit do šesti otevřených kreativních výzev
v rámci třetího ročníku Czech Industry Challenge, který právě

https://www.kvkli.cz/podporte-nas/udelejme-si-radost
https://www.osobnostilibereckehokraje.cz/
https://www.facebook.com/knihovnaliberec/
https://www.youtube.com/channel/UCCNjWjIyuRK1VzR2jjmeUOA/videos


odstartoval. Tato národní iniciativa pomáhá zviditelnit český
průmysl i proaktivní �rmy. Více zde. 
 
Zahrady Míru (Francie) – výzva pro krajináře a architekty
k přihlášení projektu. Projekt Zahrady míru v Regionu Grand-Est
ve Francii. Cílem je vytvořit Stezku Míru sestavenou ze zahrad,
sledující frontovou linii první světové války. Výzva je určena pro
profesionální krajináře a architekty české a slovenské národnosti.
Více zde. 
 
Zlínská univerzita na podzim otevře obor zaměřený na
počítačové hry. Fakulta multimediálních komunikací Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně otevře na podzim nový magisterský obor
zaměřený na počítačové hry. Zájemci o studium mohou podávat
přihlášky do konce června 2021.Více zde. 
 
Registrujte se na setkání věnované evropskému divadelnímu
publiku. Audience Segmentation System in European Theatres
(ASSET) je mezinárodní projekt podpořený programem Evropské
unie Kreativní Evropa. Zaměřuje se na rozvoj kapacit divadel
v oblasti výzkumu a práce s publikem. Více zde. 
 
Podcast na téma kreativního vzdělávání. Kreativní učení se do
českých škol dostává zespodu. Novou platformu uMĚNÍM, festival
FUK a jak lidé z kreativních odvětví pomáhají při vzdělávání
přibližuje Katarína Kalivodová ze Společnosti pro kreativitu ve
vzdělávání. Podcast najdete zde.

 

Magistrát města^Liberec          Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 
nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, +420 485 243 175, kultura@magistrat.liberec.cz

 
Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru? Napište nám na kultura@magistrat.liberec.cz 
 

 
 

https://www.strojirenstvi.cz/soutez-pro-firmy-czech-industry-challenge-se-zapojenim-univerzit
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/zahrady-miru-francie-vyzva-pro-krajinare-a-architekty-k-prihlaseni-projektu/
https://zlin.cz/zpravy/zlinska-univerzita-na-podzim-otevre-obor-zamereny-na-pocitacove-hry/
https://www.culturenet.cz/akce/registrujte-se-na-setkani-venovane-evropskemu-divadelnimu-publiku/
https://www.kreativnicesko.cz/novinky
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