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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
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.
 

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter10?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/balicky-pro-obnoveni-kulturniho-zivota-aktualizace-12-7-2021-4-cs4305.html


Liberecké nejen
kulturní aktuality
V Liberci se otevřel nový výstavní prostor Kunst hala.
Kateřinská Kunst hala chce střídat výstavy skupinové a autorské,
chce fungovat od jara do zimy, chce fungovat dlouho a dobře.
Zahájila manifestačně! Výstavou Liberecká smršť! Název, jehož
druhé slovo zaručeně Němec nevysloví, implikuje, že
shromažďuje pestrou směsici umělkyň a umělců, kteří jsou s
Libercem a sudetským Libereckem, s bližším i vzdálenějším okolím,
spjati – místem narození, volbou života, místem působení, a třeba
jen chalupou, kam dojedou, stále raději, z české metropole. Více
zde.

Výsledky čtvrtého ročníku soutěže Kniha roku Libereckého
kraje jsou již známy a vy se s nimi můžete podrobně seznámit díky
Knihkupectví Fryč zde.

Ezopovy bajky hravě - Digitální formáty. Krajská vědecká
knihovna v Liberci připravila dvojjazyčný projekt v rámci programu
Digitální formáty podpořený Česko-německým fondem
budoucnosti. Rozšířený název „Česko-německé kreativní
workshopy pro děti v online prostředí“, prozrazuje, že cílovou
skupinou budou děti, a to z mateřských i základních škol obou
zemí. Více zde.

V skoro každé úterý klubové letní kino v zahradě Lidových
sadů
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

https://interierliberec.cz/kunst-hala/
https://www.knihyfryc.cz/index.php/knihkupectvi-fryc/kniha-roku-libereckeho-kraje
https://www.kvkli.cz/o-nas/projekty/cesko-nemecky-fond-budoucnosti/ezopovy-bajky-hrave-digitalni-formaty-asops-fabeln-spielerisch-digitale-formate-
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz


po Nový Bor. Místa spojují stovky let sklářské a šperkařské tradice.
Více zde.

Pozorování Slunce v IQ Landii. Dvěma různými dalekohledy a
krátký online přenos záběrů z terasy a z dalekohledů na Youtube
v rámci cyklu Astronomické události. Na terase iQLANDIE a bude
probíhat termínech 19. 7. , 6. 8. a 9. 8. 2021 v 11 - 14 hodin.

 

Dobré odkazy a inspirace
HUMAIN – o designu, humanitních vědách, umění a umělé
inteligenci – výzva. Cílem konference HUMAIN je zmapovat
současné tendence a otevřít téma umělé inteligence
interdisciplinárně skrze oblasti designu, humanitních věd a umění,
a také iniciovat mezioborovou diskusi či spolupráci. Více zde.

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2021 –
výzva. 22. Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
2021 se uskuteční ve dnech 1. až 2. prosince 2021 v konferenčním
sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4. Více zde.

Organizace Lisbon Architecture Triennale hledá
projekty. Portugalská organizace hledá projekty z oblasti
architektury, kulturního dědictví a vzdělávání. Více zde.

Nabídky ke kulturní spolupráci z Norska. Předkládáme vám
k využití nabídky norských organizací a jednotlivců ke spolupráci
pro projekty podávané v aktuálních výzvách v rámci fondů EEA
a Norska (podpora platforem, současného umění a inovativního
využití kulturního dědictví). Více zde.

https://ticket.crystalvalley.cz/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/humain-o-designu-humanitnich-vedach-umeni-a-umele-inteligenci-vyzva/
https://www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/archivy-knihovny-muzea-v-digitalnim-svete
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/organizace-lisbon-architecture-triennale-hleda-projekty/
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/nabidky-ke-kulturni-spolupraci-z-norska/


IDU podpoří vaši účast na konferenci Reshaping the Art
World. PerformCzech/Links OUT (IDU) podpoří účast profesionálů
z českého kulturního sektoru na mezinárodní konferenci
Reshaping the Art World: An Experiment in Collaborative Change-
making, která se uskuteční ve dnech 20.–25. 9.2021 v chorvatském
Záhřebu a slovinské Lublani. Více zde.

Soutěž o 1,5 tuny papíru a tisk knižního projektu právě začíná!
To je Book in Progress #3. Přihlásit je možné jakýkoliv knižní
projekt se zajímavým gra#ckým zpracováním i tématem, ať už se
jedná o autorské knihy, komiksové příběhy, fotogra#cké nebo
dětské knížky. Odborná porota vybere deset #nalistů, kteří
dostanou příležitost prezentovat své knihy v rámci konference
Book In Progress #3. Ta se bude stejně jako minulý rok konat
v Praze během listopadu 2021. Tři nejlepší projekty získají papír
PERGRAPHICA® a absolutní vítěz také dohodnutý tisk
v tiskárně QUATRO PRINT. 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
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