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EHMK 2028 
 

Na našem webu kreativni-liberec naleznete informace týkající se
Evropského hlavního města kultury. 
 
S klíčovými myšlenkami EHMK se můžete seznámit zde. 
 
Rozhovor s Leonem Jakimičem o Liberci jako EHMK 2028. 

 
Nově jsme přidali informace o kulturních a kreativních odvětvích! Co
jsou KKO, jaký je jejich význam a jak se k nim staví ministerstvo
kultury naleznete zde.

 

Povídky malostranské 
 

Aktuální vládní protivirová opatření naleznete zde 
 
PES pro kulturu v přehledné formě zde

3. výzva pro OSVČ v programu COVID – KULTURA 
Ministerstvo kultury spolu s Ministerstvem průmyslu a
obchodu vyhlásilo 3. výzvu dotačního programu COVID – KULTURA
pro osoby samostatně výdělečně činné. O jednorázovou podporu
ve výši 60 000 korun budou moci žádat jednotlivci v uměleckých a
umělecko-technických profesích, na které nejvíce dopadla opatření
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přijatá vládou ČR v souvislosti s bojem proti šíření COVID-19 a tito
lidé se ocitli bez hlavního zdroje příjmů. Více naleznete zde. 
 
Přidejte se k výzvě #zakreativníčesko 
Vláda bude brzy rozhodovat o tom, jak rozdělit více než 180 miliard
korun z Národního fondu obnovy. O tom, jak bude vypadat
budoucnost České republiky. Zástupci kulturního a kreativního
sektoru žádají, aby vláda schválila �nanční rámec 8,233 mld. Kč,
který v Národním plánu obnovy navrhlo Ministerstvo kultury. Výzvu
adresovanou premiérovi a ministrům naleznete zde. 
 
Strategie a akční plán KKP
Ministerstvo kultury předložilo vládě ke schválení Strategii rozvoje
kulturních a kreativních odvětví na roky 2021-2025. Implementace
Strategie spolu s naplňováním memoranda o spolupráci
Ministerstva kultury a Ministerstva průmyslu a obchodu v této
oblasti tak zajistí úspěšný rozvoj kulturních a kreativních odvětví
v České republice. Více zde.

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 

Statutární město Liberec vyhlásilo Fond kultury a cestovního
ruchu pro rok 2021. Jedná se o programy 5.1 Kulturní projekty
na území města Liberec, 5.2 Liberec jako turistická destinace
a 5.3 Publikace, tiskoviny a další média k předkládání žádostí
o dotace pro rok 2021 se lhůtou pro podávání žádostí
od 8. 3. 2021, 8:00 hodin – 24. 3. 2021, 17:00 hodin. Více zde. 
 
Šperkařka z Frýdlantu tvoří čelenku pro zpěvačku Beyoncé. V
rodinném ateliéru na severu Čech vzniká šperk pro americkou
zpěvačku Beyoncé. Ta není jedinou celebritou, kterou práce
manželů Škardových z Frýdlantu zaujala. Jejich originální čelenku si
před pár měsíci vybrala i Khloé Kardashianová. Nová zakázka míří
do Las Vegas. Reportáž je k dispozici zde. 
 
Kino Varšava by rádo mělo nový světelný poutač. Celá akce je
koncipována jako poděkování dárcům, kteří nenechali kino v době

https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/3-vyzva-pro-osvc-covid-kultura-4-cs4136.html
http://www.zakreativnicesko.cz/v%C3%BDzva
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/strategie-a-akcni-plan-kkp-4-cs4148.html
http://kreativni-liberec.cz/cs/category/informace/stranka/dotace
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3252468-sperkarka-z-frydlantu-tvori-celenku-pro-zpevacku-beyonce


koronakrize (jakkoliv není zdaleka zažehnána) zhasnout. 
Autorem návrhu je Max Mohl z ATELIERU ŽELEZNÁ a podívat se na
něj můžete zde. Poutač by měl být instalován do května tohoto
roku.
  
Román z dávných časů v Jizerských horách. Hlavní hrdinové,
kněz Vilém a lékař Šulc, tu vyšetřují záhadnou svatokrádež v
hejnickém kostele a následnou sérii krvavých vražd, které je
přivedou mezi jizerské pytláky a pašeráky, jimž vládne pověstný
čarostřelec Tapper... To je kniha Čarostřelec od Jana Horníčka, po
které se loni jen zaprášilo a je konečně dotištěna a je dostupná
např. v knihkupectví Fryč. 
 
Čtyřtýdenní sportovní výzva pro děti "NESEĎ! MAKEJ!" Dnešní
doba znamená především pro děti mnoho hodin prosezených před
obrazovkou počítače. Sport Park Liberec chce ukázat, že přes
všechna omezení stále existují možnosti, jak se hýbat, protáhnout
svaly a udělat něco pro své zdraví. Připravil proto 4týdenní
sportovní výzvu vhodnou pro všechny děti! Zapojte své ratolesti,
odměnou jim bude nejen dobrý pocit ze zdravého pohybu, ale pro
ty nejlepší a nejpilnější jsou připravené i hodnotné ceny, které
dětem udělají radost. Více zde. 
 
Liberečtí památkáři chtějí na obchodní dům v Pražské ulici
vrátit nápis Brouk a Babka. Z památkově chráněné
prvorepublikové budovy obchodního domu Brouk a Babka v
Pražské ulici v Liberci zřejmě bude muset zmizet nápis Snowbitch.
Na dům by se podle památkářů měl vrátit původní nápis Brouk a
Babka. Zástupce �rmy, která v historickém domě provozuje
obchod se sportovním vybavením, s tím nesouhlasí. Více zde. 
 
PROLETĚT DUHOU ONDLINE. V sobotu 20. února 2021 vás Naivní
divadlo zve ke zhlédnutí inscenace Proletět duhou. Hraje
se oNDLine na YouTube kanále od 10:00 do 12:00 hodin. Těšit se
můžete na nově natočený videozáznam oblíbené pohádky o
přátelství dvou myšek Piki a Tipo, kterou přeložil a zdramatizoval
Šimoň Olivětín podle literární předlohy Andreje Sannikova. Odkaz
na videozáznam zde.
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Dobré odkazy a inspirace 
 
Nové výzvy projektu na podporu mobility i-Portunus v oblasti
hudby a kulturního dědictví. Program i-Portunus, projekt na
podporu mobility umělců a kulturních pracovníků �nancovaný
z programu Evropské unie Kreativní Evropa, pokračuje
i v následujícím roce. Více zde a zde. 
 
Jak zaujmout vašeho diváka na sociálních sítích? – online
přednáška 23. února od 10:00. Jak na to se dozvíte od
marketingového a komunikačního experta, Lukáše Rýdla. Lukáš se
v oblasti marketingové komunikace značek pohybuje několik let.
Působil například v agentuře Mark BBDO, kde byl zodpovědný za
digitální divizi, nebo řídil značku iPrima.cz, v Asociaci
komunikačních agentur (AKA) byl odborným garantem pro Search
Engine Marketing a ve své gesci měl i semestrální kurzy její Digitální
Akademie. Registrace zde.

NIPOS nabízí zájemcům bezplatnou právní poradnu v oblasti
kultury. Zaměřuje se na poradenství v oblasti právní, v oblasti
�nancování kultury z veřejných rozpočtů a pora den ství
k neprofesionálním uměleckým aktivitám. Více zde. 
 
Curaprox Czech – výzva. Výzva pro všechny umělce, designéry,
gra�ky a kreativní duše. Potřebujeme vaše nápady
a dovednosti! Zapojte se do mezinárodní soutěže
#CuraproxDesignChallenge a pomozte vytvořit nové limitované
edice kartáčků Curaprox. Vaše umění se tak může dostat do tisíců
domácností a koupelen po celém světě. Každý ze čtyř vítězných
návrhů, které budou uvedeny do výroby, bude odměněn částkou
3 000 EUR. Celková hodnota cen je 14 300 EUR. Více zde. 
 
Akademie pro podnikatelky hledá účastnice
z kultury. Academy for Women Entrepreneur je online vzdělávací
program vyvinutý prestižní Thunderbird School of Global
Management na Arizonské státní univerzitě. Úspěšné absolventky
obdrží od této univerzity certi�kát. Dalším bonusem je vstupenka
na konferenci Equal Pay Day a možnost mentoringu. Ideální pro
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všechny, které plánují založit vlastní značku nebo se nedávno do
podnikání pustily. Více zde.

 
 
BBA Artist Prize 2021 – open call. BBA Artist Prize je každoroční
soutěž pro začínající umělce pracující v jakémkoli médiu. Vítězný
umělec obdrží samostatnou show v galerii BBA Berlin. Odborní
porota hodnotí příspěvky umělců. Více informací najdete
na https://bba-gallery.com/artist-prize
 
Design nepočká! Nominuj své dílo do mezinárodní soutěže
Best in Design i ty. Mezinárodní soutěž Best in Design probíhající
v rámci festivalu Zlin Design Week se po roce opět hlásí o slovo
a chystá se talentovaným designérům pomoci zrealizovat své sny.
Finanční odměna, zpětná vazba od profesionálů, cenná zkušenost
a navázání nových kontaktů, to vše čeká na mladé soutěžící.. Více
zde. 
 
Driving the Human – open call za udržitelnou
budoucnost. Driving the Human vyzývá designéry, umělce, vědce,
společnosti a další jednotlivce nezávisle na jejich oboru a místě
bydliště k utváření návrhů udržitelné společné budoucnosti
kombinujíc vědu, technologie a umění. . Podrobnosti lze nalézt zde. 
 
KALD DAMU nabízí možnost přihlásit se do nového
magisterského programu Alternativní a loutkové divadlo.
Mezioborový dvouletý navazující magisterský program. Divadlo
jako otevřený systém / Divadlo jako autorské vyjádření / Divadlo
jako způsob myšlení / Divadlo jako proces. 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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