
Nezobrazuje se vám tento email správně? Kliknětě zde!

 

12/2021

 

 

LIBEREC2028
 

Obnovená výzva - hledáme Liberečáka, který si troufne být 12.
ambasadorem Liberec2028. Pokud jste to Vy nebo o někom takovém
víte, pište na info@liberec2028.cz.

Rozhovor s jedním z našich ambasadorů, děkanem fakulty umění a
architektury TUL - Osamu Okamurou 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. 

Ministerstvo kultury stále přijímá žádosti v dotačním řízení
programu Podpora kulturních aktivit v památkové péči na rok

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter12?e=%5BUNIQID%5D
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/pr/stranka/rozhovor-s-523ca0b9-1de9-4d2b-9d16-a454b3f0053f
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


2022. Více zde. 

Ministerstvo kultury stále přijímá žádosti v dotačním řízení
programu Záchrana architektonického dědictví na rok 2022.
Více zde. 

Výzva k podávání žádostí do Konkurzu na podporu významných
kulturních aktivit s náboženskou tematikou pro církve a
náboženské společnosti a pro spolky v roce 2022. Více zde.

Strany se chystají vytvořit ministerstvo kultury a cestovního
ruchu. Sektor cestovního ruchu se vzpamatovává z propadu, který
zavinila pandemie koronaviru. Několik stran se zabývá tím, že
cestovní ruch by se „přestěhoval“ pod kulturu a že by mělo být
ministerstvo kultury a cestovního ruchu. Celý článek zde.

Ministerstvu kultury se mírně zvýší rozpočet na skoro 16
miliard, vyjednal Zaorálek. V návrhu rozpočtu na rok 2022, který
vláda schválila v červnu, přitom mělo ministerstvo kultury slíbeno
jen 14,3 miliardy korun. Více zde.

Startuje SOUTĚŽ IROP OČIMA DĚTÍ určená pro instituce, které se
věnují dětem ve školkovém a mladším školním věku (2 až 11 let).
Děti mají společně s učiteli a vychovateli za úkol kreativně ztvárnit
sedm uměleckých výtvorů reprezentující projekty, které byly
podpořeny z IROP, a tím IROP přiblížit lidem. Více zde.

Fond kinematogra"e se změní na audiovizuální, podporovat
bude také seriály nebo počítačové hry. Proměnu urychlila
koronavirová pandemie. Čtěte zde.

 

Liberecké nejen

https://www.mkcr.cz/program-kulturni-aktivity-v-pamatkove-peci-280.html
https://www.mkcr.cz/program-zachrany-architektonickeho-dedictvi-283.html
https://www.mkcr.cz/vyzva-k-podavani-zadosti-do-konkurzu-na-podporu-vyznamnych-kulturnich-aktivit-s-nabozenskou-tematikou-pro-cirkve-a-nabozenske-spolecnosti-a-pro-spolky-v-roce-2022-2588.html
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-kultury-a-cestovniho-ruchu-mmr-stan-pirati-lacina-koalice-spolu-zaoralek-dostalova.A210813_083058_domaci_kop
https://magazin.aktualne.cz/kultura/divadlo/ministerstvu-kultury-se-pristi-rok-zvysi-rozpocet-zaoralek/r~52e3eeb8003911ec98380cc47ab5f122/?
https://regionynasbavi.cz/soutez/irop-ocima-deti/
https://denikn.cz/minuta/690748/


kulturní aktuality
Dny evropského dědictví EHD, při kterých máte unikátní možnost
navštívit jinak nepřístupné objekty, se letos konají 11. září v Liberci
a 12. září v Žitavě. V letošním roce se EHD spojí s festivalem
umění Art Week, při kterém bude možné navštívit umělecké
instalace v objektech obou měst, a to v termínu
od 11. do 17. 9. 2021. Společným tématem obou akcí je v tomto
roce Iluze a skutečnost. Více zde.

Slévárna Linser patřila mezi nejlepší v regionu. Slévárna Linser,
která se mimo jiné podílela také na výstavbě jizerskohorských
přehrad, patřila svého času mezi nejvýznamnější podniky v Liberci.
Nyní chce město přestavět poslední zbytek továrního
komplexu v dolním centru Liberce na kulturně kreativní
centrum. Více zde. 

Víkendový program nejenom v Liberci doplní Den Via Sacra. 11. září
proběhne na 8 zastaveních poutní cesty kulturní program.
Konkrétně v Liberci v barokní zahradě kostela Nalezení Sv. Kříže to
bude vystoupení pěveckého sboru Ještěd. Více zde. 

Aktuální otázky a podoby dokumentace soudobých dějin
v českých muzeích – seminář. Komise muzejních historiků AMG
ve spolupráci s Katedrou historie Fakulty přírodovědně-humanitní
a pedagogické Technické univerzity v Liberci pořádá ve dnech 9. a
10. září 2021 odborný seminář Aktuální otázky a podoby
dokumentace soudobých dějin v českých muzeích. Více zde. 

25. září 2021 13:00 - 00:00 v parku před kostelem Nalezení sv. Kříže
na Malém náměstí proběhne druhý ročník bienále 1. liberecký
festival poezie. Více zde.

MÁCHA – ANDERSEN – EXUPÉRY: kontemplace v Krajské vědecké
knihovně od 6. září. Obrazový triptych Mácha, Andersen, Exupéry

https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/dny-evropskeho-dedictvi-liberci-ehd-2021.html
https://liberecka.drbna.cz/z-kraje/liberecko/27187-slevarna-linser-patrila-mezi-nejlepsi-v-regionu-liberec-ji-chce-predelat-na-kulturne-kreativni-centrum.html
https://mcusercontent.com/27de2be6ab6f64051921bd38e/files/0a5d3a81-b19a-6f26-2ce6-66e45952b99f/Via_Sacra_plakat_intaraktivni_PDF.pdf
https://www.cz-museums.cz/news/amg/seminare/57758-aktualni-otazky-a-podoby-dokumentace-soudobych-dejin-v-ceskych-muzeich
https://mcusercontent.com/27de2be6ab6f64051921bd38e/_compresseds/46698610-d234-3f48-de99-b871083d45f2.jpg


byl zpracován v letech 2016-2019 a jednotlivě vystavován na
různých místech v ČR a také v Berlíně. Více zde.

Dva dny gastronomických zážitků, po oba dny na cooking stage
Zdeněk Pohlreich, vybrané místní podniky i extrémní catering,
delikatesy oceněné „Oscarem“, vinařství, pivovary, bary, a hlavně
pohodová atmosféra. To je v kostce Prima Fresh festival 2021 v
Liberci 10. – 11. září. Více zde.

 

Dobré odkazy a inspirace
Brněnský hub pro kreativní průmysly KUMST se otvírá a nabízí
celou řadu akcí. Podrobnosti zde.

European Cultural Heritage Summit 2021. Summit pořádá
Europa Nostra spolu s Evropskou komisí. Akce proběhne
v Benátkách, zčásti živě a zčásti online. Více zde. 

Polská organizace hledá projekt v oblasti performativního
a vizuálního umění, architektury a designu. Více zde.

Zveme na přednášky o právu pro mladé tvůrce. V září 2021
zadarmo v Praze. Více zde.

Máte zkušenost s dobrovolníky v kultuře? – dotazník. Máte
zkušenost s dobrovolníky v kultuře? Pokud ano, podělte se s námi,
prosím, a vyplňte dotazník. Více zde.

Ve dnech 13. a 14. října 2021 se uskuteční
konference Dobrovolnictví v kultuře a umění, která proběhne

https://www.kvkli.cz/akce/id:35297/macha-andersen-exupery-kontemplace
http://festival.fresh.iprima.cz/liberec/
https://www.kumstbrno.cz/akce/kumst-opening-week/
https://www.europanostra.org/european-heritage-summit/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/polska-organizace-hleda-projekt-v-oblasti-performativniho-a-vizualniho-umeni-architektury-a-designu/
https://www.co-pak.cz/#/kdysepotkame
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/mate-zkusenost-s-dobrovolniky-v-kulture-dotaznik-2/


online na platformě Zoom. Konference je určena všem, kterým
není osud dobrovolnictví v kultuře lhostejný, i těm, kteří by se do
něj chtěli více zapojit: zástupcům kulturních organizací,
představitelům veřejné správy, NNO a v neposlední řadě
dobrovolníkům. Více zde.

Maďarská organizace hledá projekty v oblasti performativního
a vizuálního umění. Více zde.

V rámci drážďanského tanečního festivalu Dancing About 2021
pořádá Evropská síť tanečních domů (EDN) ateliér na téma Mobility
of Artists, Mobility of Ideas. Akce proběhne od 30. září do 2. října
2021 v Hellerau v Drážďanech. Více zde.

European Creators´ Lab 2021. Program je určen
spisovatelům*kám, režisérům*kám, vývojářům*kám VR/AR
a počítačových her, "lmařům*kám, technikům*kám, kreativním
producentům*kám a dalším. Více zde.

Pětidenní festival performance a videoartu Prague Biennale
Projekt 2021 proběhne od 3. do 7. září 2021 na 30 lokacích
v Praze. Více než 50 umělců z celého světa nabídne 10 živých
performancí, 5 livestreamů a přes 30 videí. Vstup na festival je
volný. 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
 

https://www.culturenet.cz/akce/dobrovolnictvi-v-kulture-a-umeni-konference/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/madarska-organizace-hleda-projekty-v-oblasti-performativniho-a-vizualniho-umeni/
https://www.ednetwork.eu/activities/dresden-atelier
https://european-creators-lab.com/
https://www.praguebiennale.cz/
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