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Ministerstvo kultury zveřejnilo o!ciální výzvu k podání přihlášek ke
kandidatuře na titul Evropského hlavního města kultury pro rok 2028.
Více zde.

Chystáme stránky Liberec2028 a stejně tak sociální sítě. Budeme vás
brzy informovat.

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 organizátory akcí,
kteří měli propad příjmů o 50 procent. Více zde. 

Letošní rozpočet ministerstva kultury se zvyšuje o 420
milionů. Příslušné rozpočtové opatření dnes podepsala ministryně
"nancí Alena Schillerová. Více zde.

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/kulturn-nekoneno-11?e=%5BUNIQID%5D
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/ehmk/stranka/prihlaska-k-titulu-ehmk
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://www.mkcr.cz/novinky-a-media/nova-vyzva-z-programu-covid-kultura-podpori-organizatory-akci-kteri-meli-propad-prijmu-o-50-procent-4-cs4396.html
https://www.culturenet.cz/stalo-se/letosni-rozpocet-ministerstva-kultury-se-zvysuje-o-420-milionu/


Druhé kolo výzvy i-Portunus v r. 2021 bude zveřejněno koncem
srpna. Program na podporu mobility umělců a kreativních
profesionálů i-Portunus zveřejní druhé kolo výzvy určené pro
hostitelské organizace. Více zde.

Na základě pověření MK ČR vyhlašuje IDU výběrové řízení na
podporu zahraničních kontaktů v oblasti profesionálního
umění. Cílem programu je posílení mezinárodní spolupráce
a profesní růst umělců a kulturních pracovníků prostřednictvím
individuálních výjezdů na akce v zahraničí. Více zde.

Bojují za kulturní Česko. Zpovídáme osobnosti, které mají v popisu
práce kopat za umění. „Dalo by se říci, že IDU je takový hub
pro současné umění a kulturu,“ uvádí mě do tématu Pavla Petrová,
ředitelka IDU od roku 2008 a zároveň generální
ředitelka Pražského Quandriennale. Svoji myšlenku dále rozvíjí
úctyhodným seznamem činností, jimiž se IDU zabývá – od
workshopů pro pracovníky v kreativních
odvětvích až po kritické podcasty o stavu současné kultury.
Přinášíme vám výsledek rozhovorů s pěti členy tohoto kulturního
hubu, kteří nám umožnili nahlédnout pod pokličku instituce. Čtěte
zde.

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality
Jizerskohorské bučiny jsou na seznamu UNESCO. Jizerskohorské
bučiny se dostaly na seznam světového přírodní a kulturního
dědictví UNESCO. Bučiny jsou na seznamu jako první přírodní
lokalita v ČR. Více zde. 

Výstava Myši patří do nebe. V běžně nepřístupném libereckém

https://www.i-portunus.eu/
https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/go-and-see-vyhlasuje-treti-kolo-vyzvy-v-roce-2021/
https://www.pq.cz/cs/hp-karusel/
https://www.idu.cz/cs
https://www.czechdesign.cz/temata-a-rubriky/bojuji-za-kulturni-cesko-zpovidame-osobnosti-ktere-maji-v-popisu-prace-kopat-za-umeni
https://www.novinky.cz/domaci/clanek/jizerskohorske-buciny-jsou-na-seznamu-unesco-40367465


zámku je do konce roku 2021 otevřené zahradní křídlo. Ve dvou
patrech zámku si tu můžete denně (kromě pondělí) prohlédnout
rozsáhlou výstavu loutek a dekorací z celovečerního rodinného
"lmu Myši patří do nebe. Více zde. 

Nové sedačky v Šaldově divadle. V hledišti Šaldova divadla bude
zase o něco pohodlněji. Celkem 283 nových sedaček už je
připraveno pro diváky. Více zde.

Ve středu 25. 8. od 20 hod. na náměstí Dr. Edvarda Beneše se se
svým večerním programem představí činohra divadla F. X.
Šaldy. Odemykání sezóny s činohrou nabídne ochutnávku z
repertoáru, ve které zazní také skvělé písně Jiřího Šlitra a Jiřího
Suchého z nové inscenace Semafor.

Slavné "lmové melodie v symfonickém provedení zazní ve čtvrtek
26. července ve 20 hod. taktéž na náměstí. Na závěr prázdnin se
tak Liberečané mohou přenést do atmosféry např. "lmů Pán
prstenů, Hvězdné války, Piráti z Karibiku, Tenkrát na západě či
známých francouzských sérií: Angelika nebo Četník ze St. Tropez.
Náměstím bude znít hudba takových hitmakerů světové
kinematogra"e, jako jsou John Williams nebo Ennio Morricone.

27. srpna od 19:00 v Lidových sadech koncert pod širým nebem
skvělé české rockové skupiny Mňága a Žďorp pocházející z
Valašského Meziříčí.
Více zde.

Křišťálová stezka v iQLANDII. Ve spolupráci s
Preciosou iQLANDIA přichystala Křišťálovou stezku, která
návštěvníka vtáhne do světa skla. Ukazuje, jak se sklo vyrábí a k
čemu se využívá. Věděli jste, že sklo má vlastní DNA? Přijďte se
podívat a zjistíte nejen to, ale i mnoho dalšího. Více zde.

Zářijové premiéry v Naivním divadle. Program zde.

https://www.anifilm.cz/cs/aktuality/mysi-patri-i-na-vystavu.html
https://www.saldovo-divadlo.cz/aktuality/detail-aktuality/r/nove-sedacky-v-saldove-divadle
https://www.saldovo-divadlo.cz/program/detail-predstaveni/r/4589/odemykani-sezony-s-cinohrou
https://www.saldovo-divadlo.cz/program/detail-predstaveni/r/4572/semafor
https://www.saldovo-divadlo.cz/program/detail-predstaveni/r/4590/odemykani-sezony-s-operou
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/zahrada/mnaga-a-zdorp/2124
https://iqlandia.cz/co-se-u-nas-deje/kristalova-stezka-n485035.htm
https://mcusercontent.com/27de2be6ab6f64051921bd38e/images/dbbae84a-dee7-3b4e-f135-ef21fef579ab.jpg


V úterý 24. srpna od 9 do 17 hod. pořádá Krajská vědecká
knihovna v Liberci pro všechny své dětské příznivce a návštěvníky
hravé Rozloučení s létem v knihovně. Více zde.

 

Dobré odkazy a inspirace
Záznam semináře Jak podat žádost v programu Kreativní
Evropa 2021–2027. Webinář byl věnován představení portálu pro
podávání žádostí Funding Opportunities and Tenders Portal
a systému eGrants. Tento systém se nově využívá k veškeré
administraci projektů včetně podávání žádostí v programu
Kreativní Evropa, ale i v dalších unijních programech jako například
Erasmus+. Seminář je určen pro žadatele v dílčích programech
MEDIA, Kultura i v Mezioborové části. Více zde.

Seminář k výzvě Creative Innovation Lab 2021. Kancelář
Kreativní Evropa pro vás připravila seminář k představení aktuální
výzvy speciálního programu Kreativní Evropy Creative Innovation
Lab (CIL). Více zde.

Cena Neon podpoří projekty studentů uměleckých škol, získají
!nance na realizaci. Cena Neon vzniká se záměrem "nančně
podpořit mladé umělce a umělkyně, kteří by jinak obtížně
"nancovali svůj umělecký záměr. Signal Festival spojil síly se
společností Pražská plynárenská. Společně tak vyhlašují první
ročník Ceny Neon pro studenty a studentky vysokých uměleckých
škol. Více zde.

Corning Museum of Glass – rezidenční program. Měsíční
rezidence se konají v Corningu v Americe. Termíny jsou od března

https://www.kvkli.cz/akce/id:34361/rozlouceni-s-letem-v-knihovne
https://www.kreativnievropa.cz/kultura/udalost/jak-podat-zadost-do-kreativni-evropy/
https://www.culturenet.cz/akce/seminar-k-vyzve-creative-innovation-lab-2021/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/cena-neon-podpori-projekty-studentu-umeleckych-skol-ziskaji-finance-na-realizaci/


do listopadu roku 2022. Více zde.

Slavná lázeňská města Evropy jsou světovým dědictvím
UNESCO. Jedenáct předních lázeňských měst Evropy, mezi nimiž
jsou i Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně, získalo
titul světového dědictví UNESCO. Více zde.

Lotyšská organizace hledá projekty v oblasti kulturního
dědictví a umění. Cesis Municipality hledá mezinárodní
kolaborativní kulturní a vědecké projekty zabývající se kreativitou,
udržitelností, inovacemi a Zelenou dohodou. Více zde.

Německá organizace hledá partnery pro projekt v oblasti
dětské literatury. Peter-Weiss-Foundation for Art and Politics
existuje od roku 1993 jako berlínská nezisková organizace. Hlavním
posláním nadace je propagace umění a kultury skrze kulturní
události a akce, publikace, výzkumné projekty, vzdělávání,
konference apod. Více 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
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https://www.cmog.org/glassmaking/studio/residencies
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/slavna-lazenska-mesta-evropy-jsou-svetovym-dedictvim-unesco-4-cs4383.html
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/lotysska-organizace-hleda-projekty-v-oblasti-kulturniho-dedictvi-a-umeni/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/nemecka-organizace-hleda-partnery-pro-projekt-v-oblasti-detske-literatury/
http://litrolomouc.cz/open-call/
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