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EHMK 2028 
 

Thespian představil dalších 5 ambasadorů projektu.  
 
16. června od 16:00 v místnosti č. 11 v budově staré radnice proběhne
veřejný seminář nejenom pro zastupitele města ke kandidatuře města
na 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. 
 

 

Povídky malostranské 
 
Nestátní muzea a galerie mohou žádat o mimořádnou
covidovou dotaci na provoz. O dotaci mohou žádat nestátní
subjekty, které provozují muzea či galerie, které mají hlavní činnost
v oblasti kultury a spravují sbírku zapsanou v Centrální evidenci
sbírek nebo zajišťují celoroční, či sezónní provoz za účelem
prezentace sbírek a mobiliárních fondů v rámci poskytování
veřejných kulturních služeb. Žádosti o dotaci bude možné podávat

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter-082021-ayle944azr?e=[UNIQID]
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-2028-ma-dalsich-pet-ambasadoru.html
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


do 30. 6. 2021. Více zde. 
 
Fondy EHP a Norska – Současné umění – 2. výzva k předkládání
žádostí o grant. Ministerstvo �nancí ve spolupráci s Ministerstvem
kultury, Arts Council Norway a Icelandic Centre for Research
vyhlásilo dne 21. 5. 2021 2. otevřenou výzvu k předkládání žádostí
o grant na �nancování projektů se zaměřením na současné
umění. Výzva je určena všem, kteří chtějí od jara 2022 realizovat
výjimečné profesionální kulturní a kreativní počiny v České
republice. Více zde. 
 
Plán rozvolnění kultury pro další týdny a prázdninové měsíce,
na kterém se MK domluvilo s ministrem zdravotnictví, jeho
týmem a zástupci kulturní obce. 
 
Nevíte, jak na granty? Kreativní Evropa vytvořila dvě skvělá videa,
kde se dozvíte, jak na to. Video I a Video II. 
 
Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu (EACEA)
vydala v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura tři výzvy na
podporu projektů evropské spolupráce. Uzávěrka přihlášek je 7.
září. Kategorie projektů:

Malé projekty spolupráce: nejméně tři partneři z nejméně tří
účastnických zemí, grant max. 80 % oprávněných nákladů
nebo max. 200 000 eur
Střední projekty spolupráce: nejméně pět partnerů z
nejméně pěti účastnických zemí, grant max. 70 %
oprávněných nákladů nebo max. 1 000 000 eur
Velké projekty spolupráce: nejméně deset partnerů z
nejméně deseti účastnických zemí, grant max. 60 %
oprávněných nákladů nebo max. 2 000 000 eur

 Více zde.

 

Liberecké nejen
kulturní aktuality 
 
Skiareál Ještěd je nově součástí věrnostního systému
GOPASS! díky kterému mohou jeho členové čerpat celou řadu
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výhod již v 23 střediscích skupiny Tatry Mountain Resorts (TMR).
Na své si přijdou příznivci lyžování, golfu, letní turistiky, vodních
a zábavních parků, kvalitních hotelů a restaurací anebo
půjčoven a obchodů v 5 zemích v Evropě (CZ, SK, PL, AT, IT). Více
zde.

 
Knihovna zrestaurovala vzácné historické tisky. Liberecká
knihovna dokončila projekt restaurování vybraných ohrožených
vzácných tisků ze své sbírky. Během posledních tří let bylo díky
podpoře Libereckého kraje v programu IROP konzervováno a
zrestaurováno 21 nejcennějších a nejohroženějších exemplářů.
Mezi nimi např. i známá Schedelova kronika z roku 1493. 
Více info na webu zde. 
 
Liberecký Ekopark je od června znovu otevřen a to každý den od 10
do 18 hodin. Program zde. 
 
Galerie N v Jablonci nad Nisou Vás zve na výstavu závěrečných
prací studentů Katedry designu TUL studijního programu
Návrhářství - zaměření Návrhářství skla a šperku a
Návrhářství textilu a oděvu. BAKALAUREÁTY 2021 s módní
přehlídkou vybraných kolekcí oděvů a šperků se uskuteční od 16.
do 26. června.  
 
Miloslav Nevrlý: Zašlá chuť morušek, Cestovní zpráva
čarodějova učně. Nové vydání dvou mimořádných próz
jedinečného spisovatele. K dispozici např. u Fryče.

 

Dobré odkazy a inspirace 
 
Český pavilon bude v Dubaji vyrábět vodu ze vzduchu. Výroba
vody ze suchého pouštního vzduchu, 3D tisk, český design, umění
a technologie. To vše má světu představit český pavilon na výstavě
Expo v Dubaji. Kvůli pandemii začne s ročním zpožděním
1. října. Více zde. 
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Stejně jako průmyslové Porúří, Hamburg nebo sever Anglie by
i Ústecký kraj měli měnit umělci a byznys spojený
s kreativitou. To je plán ústeckého Inovačního centra,
CzechInvestu, spolku Hraničář, náměstka hejtmana Jiřího Řeháka
a mnoha partnerů z celého kraje, kteří se spojili, aby do
tzv. spravedlivé transformace uhelného kraje zapojili kulturní
a kreativní odvětví. Více zde. 
 
V Karlovarském kraji vznikne Krajská kulturní a kreativní
kancelář. Cílem projektu je nastartovat transformační změny
v celém Karlovarském kraji a přispět k oživení a rozvoji nových
odvětví, jež mají v kraji dlouholetou tradici. Kreativní kancelář by se
tak měla stát hlavním koordinátorem aktivit v oblasti kulturně
kreativního odvětví v Karlovarském kraji. Více zde. 
 
Istituto Europeo di Design hledá projekt v oblasti vzdělávání,
designu a módy. Španělská větev mezinárodní sítě Istituto
Europeo di Design hledá projekty související se vzděláváním
v oblasti designu – móda, design, vizuální umění, management
a komunikace – kterým by mohla být partnerem. Více zde. 
 
Nadace Občanského fóra – výzva grantového řízení na rok
2021. Správní rada Nadace Občanského fóra schválila vyhlášení
grantového řízení pro rok 2021 k obnově památek, a to ve dvou
programech: Opomíjené památky a Památky a zdraví. Více zde
a zde. 
 
Co se může hudební průmysl přiučit od sportu a dalších
sektorů? Odpověď naleznete zde. 
 
Hackathon: umění a umělá inteligence – otevřená
výzva. Projekt podporuje mezioborovou spolupráci a inovativní
přístupy k umělecké tvorbě. Jak vzájemné působení lidí, umělé
inteligence, neuronových sítí a datasetů ovlivňuje uměleckých
proces? Jak podporovat a pěstovat spoupráci a synestezii čtyř
hlavních proudů – text, hudba, obraz a pohyb? Může umělá
inteligence sdílet akt tvoření v okamžiku inspirace? Více informací
zde.
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