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Je to tu! Liberečtí zastupitelé drtivou většinou schválili
kandidaturu města na Evropské hlavní město kultury
a historicky první Strategii kultury města.  
 
 
Kreativní Liberec na sociálních sítích! Na FB, insta i twitteru.  
 
Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
 
 

 

Povídky malostranské 
 
Nová výzva z programu COVID – Kultura podpoří kulturní
památky. Podpora provozovatelů nestátních kulturních
památek, v nichž se platí vstupné. Ministerstvo průmyslu
a obchodu (MPO) spolu s Ministerstvem kultury (MK) zveřejnilo
výzvu 3.4 z programu COVID – Kultura, která se týká hradů, zámků,
skanzenů, archeoparků aj. Více zde. 
 
Jaká bude Státní kulturní politika 2021–2025+? Tzv. Státní
kulturní politika 2021–2025+ je jedním ze strategických rozvojových
dokumentů resortu kultury. Navazuje na předchozí období let
2015–2020 s výhledem do roku 2025. K tomu se vyjádřila Lenka
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Dohnalová zde. 
 
Zaorálek: Plné arény diváků nečekejte, od srpna chci venku až
7 tisíc lidí. Desetitisícové akce nebudou, takže o plné O2 areně si
účinkující i diváci mohou zatím nechat jen zdát. Od srpna se ale
bude v kultuře dál rozvolňovat. Venku by mohlo kulturní akci
navštívit až 7 tisíc návštěvníků, na akce pod střechou by mohly
dorazit až 3 tisícovky lidí. Celý rozhovor je zde. 
 
Zde naleznete plán rozvolnění kultury pro další týdny
a prázdninové měsíce, na kterém se MK ČR domluvilo s ministrem
zdravotnictví, jeho týmem a zástupci kulturní obce. 
 
Kultura České republiky 2020 v číslech. V brožurách (ve formátu
PDF) jsou zveřejněny vybrané údaje z předcházejícího roku, za
obory: divadla, galerie, muzea a památníky, veřejné knihovny,
památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické
publikace a periodický tisk. Více zde. 
 
Program EU Kreativní Evropa – výzvy Creative Innovation Lab
a NEWS Journalism Partnerships. Více zde. 
 
Kultura volí dialog: Předvolební debaty k prioritám v kultuře
začaly v Senátu. Zástupci odborné veřejnosti, rezortů, veřejné
správy a politických stran se sešli na půdě českého Senátu, aby
diskutovali o zásadních tématech kultury a umění, k nimž bude
muset příští vláda zaujmout jasný postoj. Více zde.

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 
Nadace Euronisa – otevřená výzva v r. 2021. Od pátku 25. června
2021 se mohou o podporu svých projektů z oblastí sociální,
zdravotní, kulturní a vzdělávací ucházet neziskové organizace
registrované na území České republiky a zároveň působící
v Euroregionu Nisa, který leží na území Libereckého kraje
a Šluknovského výběžku. Více zde. 
 
Dva liberečtí spisovatelé uspěli v prestižní soutěži Magnesia
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Litera (oba jsou z Technické univerzity v Liberci). Dvě ceny
tedy putují do našeho města:  
Pavel Novotný získal cenu v kategorii poezie za Zápisky z
garsonky - neskrývaně autobiogra�cký, poetický text.  
Václav Dvořák získal největší přízeň hlasujících a tím i Cenu
čtenářů za knihu Já, Finis - dobrodružná a fantastická knížka pro
nebojácné čtenáře od 11 let.  
 
Divadlo F. X. Šaldy hraje na několika venkovních
scénách. 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.
Své oblíbené divadlo tak můžete vidět na zámku Svijany, hradu
Grabštejn, zámku Lemberk a v zahradě Lidových sadů Liberec. Více
zde. 
 
Koncerty v zahradě Lidových sadů 
16. července Buty 
30. července Jablkoň 
1 .srpna Malina Brothers 
 
V skoro každé úterý klubové letní kino v zahradě Lidových
sadů 
13. července PULP FICTION: Historky z podsvětí 
20. července Kouř 
27. července Big Lebowski 
Více zde.

7 dní v Křišťálovém údolí. S jedinou vstupenkou poznáte
Křišťálové údolí od Kamenického Šenova po Harrachov, od Turnova
po Nový Bor. Místa spojují stovky let sklářské a šperkařské tradice.
Více zde. 
 
Mateřinka byla úspěšně zakončena slavnostním vyhlášením
výsledků! Jak tedy pětidenní klání loutkových divadel s
inscenacemi pro děti předškolního věku dopadlo? Na základě
výroku pětičlenné odborné poroty bylo uděleno deset cen za
individuální výkony v nejzdařilejších inscenacích. Více se dozvíte
zde. 
 
V úterý 29. 6. v 15 hod. proběhne v Krajské vědecké knihovně
vyhlášení 4. ročníku soutěže Kniha roku Libereckého kraje. Akce se
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koná ve Velkém sále knihovny s účastí veřejnosti, ale kapacita sálu
je omezena.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 
ENCATC Digital Congress 2021. ENCATC Digital Congress je
celosvětovou událostí věnovanou pokroku v teorii, vzdělávání,
výzkumu a praxi v oblasti kulturní politiky a správy. Každoročně
sdružuje akademické pracovníky/ce, školitele/ky, výzkumníky/ce,
kulturní pracovníky/ce, umělce/kyně a studenty/ky. Více zde. 
 
Estonská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti
performativního umění. Malá estonská organizace Pärnu
Loomelinnak se chce podílet na reorganizaci hudebních
klubů/sálů/prostor po koronavirové pandemii. Více zde. 
 
Jak vidět/stvořit �lm? – kurz. Chcete natočit autorský �lm,
pracovat s �lmovou surovinou nebo se zdokonalit ve �lmové
analýze a dějinách? Free Cinema otevírá již osmý ročník celoročních
�lmových kurzů Jak vidět a Jak stvořit �lm. Více zde. 
 
Czech Industry Photo 2021 sbírá snímky. Podniky z rozmanitých
odvětví průmyslu se mohou až do 30. června 2021 přihlásit
s maximálně třemi kusy uměleckých fotogra�í z výroby, výzkumu,
engineeringu, ICT, transferu technologií, energií a podobně. Více
zde. 
 
LITR 2021 – veletrh knižních a autorských publikací spouští
open call pro 7. ročník. LITR vyzývá nezávislá a malá
nakladatelství k účasti na šestém ročníku knižního veletrhu, který
proběhne v Olomouci v termínu 24.–26. 9. 2021. Více zde. 
 
Dánská organizace hledá partnery pro projekt v oblasti
performativního umění. Gabriello Entertainment Europe se
zabývá velkolepou produkcí inscenací oper, muzikálů,
multižánrových koncertů, open-air představení a dalších. Více zde. 
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