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Povídky malostranské
Celoevropská soutěž o titul Evropského hlavního města

kultury pro rok 2028 je v plném proudu. Čtvrtek 13. 10. 2022

bude milníkem pro Liberec, který bude prezentovat výsledky své

roční práce. Držte nám palce! 

Spolkové ministerstvo zahraničních vyhlašuje výzvu pro

projekty podporující spolupráci v česko-německém příhraničí,

které budou dokončeny v roce 2022. Projekty mohou získat

podporu ve výši 5 000 až 50 000 eur. Více zde.

Rozpočet ministerstva kultury vzroste příští rok na 18,5

miliardy korun. Oproti letošnímu rozpočtu jde o navýšení o 21

procent, tedy o 3,3 miliardy korun a o nejvyšší částku, jakou dosud

měl resort k dispozici. Suma zahrnuje také výdaje státu na církve.

Návrh státního rozpočtu na příští rok v pondělí schválila vláda. Více

zde.

Evropská unie nově vyčlenila 3,6 miliard korun na podporu

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter7?e=[UNIQID]
https://prag.diplo.de/cz-cs/themen/politik/-/2555024
https://ct24.ceskatelevize.cz/kultura/3532293-rozpocet-ministerstva-kultury-vzroste-pristi-rok-na-185-miliardy-korun


kulturních a kreativních odvětví. Celou zprávu si můžete přečíst

zde.

Ministerstvo kultury ČR plánuje rozsáhlé mapování kulturního

sektoru a celkové zlepšení kvality kulturní statistiky. Více zde.

Culturenet přináší adresář profesních organizací a sítí

působících v kulturních a kreativních odvětvích v České

republice. Adresář také zahrnuje organizace bez členské základny,

které podporují spolupráci a rozvoj v oblastech své působnosti.

Více zde.

23. a 24. září proběhl v Praze celoevropský summit Kulturních a

Kreativních odvětví ECIS22. Záznam obou dnů můžete vidět zde a

zde.

Liberecké nejen
kulturní aktuality
Knihovna bývalého františkánského kláštera v Hejnicích se

přestěhovala do liberecké Krajské vědecké knihovny a po mnoha

desetiletích se tak vrací zpět do regionu. Více zde.

Netrhej, neruš, respektuj. Jizerskohorské bučiny mají své

desatero. Seznamte se s nimi zde.

Liberec hostí mezinárodní festival sportovních �lmů SPORTFILM již

25. rokem a opět se koná v kultovním kině Varšava (4. – 8. 10.).

Letos však vyvrcholí 5. října festivalovým dnem na akademické

půdě Technické univerzity. Více zde.

SCHMUCK WANDER je výstava pořádaná Katedrou designu TUL v

Galerii N v Jablonci nad Nisou od 7. října do 4. listopadu 2022. Více

o akci zde.

V pátek 7. října 2022 od 19 hodin zavítá do Liberce (Azyl) vůbec

poprvé legendární kapela s takřka třicetiletou historií - recitační

kruh Vítrholc. Jako hosté se představí psychedelický art-folkový

https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/evropska-unie-nove-vyclenila-36-miliard-korun-na-podporu-kulturnich-a-kreativnich-odvetvi/
https://www.culturenet.cz/stalo-se/statistika-kultury-zdroje-a-kvalita-dat-pred-planovanym-mapovanim/
https://www.culturenet.cz/stalo-se/culturenet-pripravil-adresar-profesnich-organizaci-a-siti/
https://www.youtube.com/watch?v=maGqCEgcPO8
https://www.youtube.com/watch?v=4h_DvF0YnH0
https://www.kvkli.cz/o-nas/aktualne/id:53584/prevzeti-frantiskanske-knihovny
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/netrhej-nerus-respektuj-jizerskohorske-buciny-maji-sve-desatero-n1114646.htm
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/sportfilm-slavi-25-rocnik-ve-velkem-stylu.html
https://www.ft.tul.cz/fakultni-novinky/519/detail/


písničkář Sklad by Walda a dvojice básníků Kateřina Málková a

Su�an Massalema. Více zde.

Dobré odkazy a inspirace
Malá inventura 2023 – open call. Malá inventura je přehlídkou

nejvýraznějších projektů nového divadla, které vznikly na nezávislé

divadelní scéně. Festival se koná 22. 2.–1. 3. 2023 v Praze. Více zde.

Český herní průmysl zaznamenal za rok 2021 rekordní obrat

dosahující přes sedm miliard korun. Tvůrci videoher si tak mohou

připsat oproti předchozímu roku třetinový nárůst. Celý článek zde.

Rezidence:

Rezidenční program Earthwise (Dánsko), info.

HBK Braunschweig (Německo), info.

Rezidenční program pro kurátory/ky ze střední a východní

Evropy v Londýně, info.

Rezidenční program European Theatre Convention, info.

ECAP 2022 – konference k politikám architektury a stavební kultury

od 11. do 12. října. Více zde. 

Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru?

Můžete změnit nastavení nebo se odhlásit z odběru.

https://www.facebook.com/events/392835999665999/?ref=newsfeed
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/mala-inventura-2023-open-call/
https://www.gamingprofessors.cz/cesky-herni-prumysl-hlasi-rekordni-zisky/
https://earthwise.dk/open-call/
https://www.culturenet.cz/rezidence/hbk-braunschweig-nemecko-dva-rezidencni-programy-na-roky-2023-2024/
https://www.culturenet.cz/rezidence/rezidencni-program-pro-kuratory-ky-ze-stredni-a-vychodni-evropy/
https://www.culturenet.cz/rezidence/rezidencni-program-european-theatre-convention-vyzva-na-rok-2023/
https://www.cka.cz/cs/svet-architektury/akce/konference-k-politikam-architektury-a-stavebni-kultury
https://liberec.mailchimpsites.com/manage/preferences?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=1159452418
https://kreativni-liberec.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=1159452418

