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Povídky malostranské
Návrh novely státního rozpočtu na letošní rok, který v září projedná

sněmovna, navýší rozpočet ministerstva kultury o přibližně 1,2

miliardy korun na 16,42 miliardy. Více zde.

Česko se chce na světové výstavě Expo 2025 v Ósace prezentovat

v oblastech robotiky, umělé inteligence, informačních technologií,

ale také například v sektoru počítačových her. Zároveň bude stavět

i na kulturní prezentaci, neboť v Japonsku má ČR silné jméno skrze

vážnou hudbu. Více zde. 

Evropská komise a Goethe-Institut podepsaly 20. července 2022

dohodu o čerpání rozpočtu ve výši 21 milionů eur určeného na

mobilitu umělců a kulturních pracovníků v příštích třech letech.

Další info zde.

Evropská komise iniciuje vznik nové platformy, která by prohloubila

evropskou spolupráci v oblasti digitalizace kulturního dědictví.

Plánuje vytvořit Společný evropský cloud pro kulturní dědictví –

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter-6?e=[UNIQID]
https://www.culturenet.cz/stalo-se/ministerstvu-kultury-penize-neubudou-naopak-dostane-o-12-miliardy-navic/
https://www.culturenet.cz/stalo-se/cesko-se-na-expo-2025-chce-prezentovat-robotikou-pc-hrami-nebo-kulturou/
https://culture.ec.europa.eu/news/culture-moves-europe-commission-rolls-out-new-eu21-million-mobility-scheme-for-artists-and-cultural-professionals


European Collaborative Cloud for Cultural Heritage

(ECCCH). Více zde.

Liberecké nejen
kulturní aktuality
Liberec a další kandidátská města, odevzdaly své přihlášky k

Evropskému hlavnímu městu kultury pro rok 2028. Nyní Liberec

čeká prezentace myšlenek, které kniha obsahuje, před

mezinárodní 12 člennou odbornou porotou v polovině října. Poté

se rozhodne, kdo ze čtyř kandidátů, postoupí do druhého kola.

Celá soutěž vyvrcholí v polovině roku 2023. Celá zpráva zde.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v Liberci

a České centrum v Paříži pořádají od 7. září do 11. září

společnou výstavu s vernisáží a komponovanou módní přehlídkou

studentských prací, zařazenou do Paříže v rámci

světoznámého Paris design week 2022. Celá zpráva zde.

Hudba se bude linout 3. září skrze dlouho nevyužívané Wolkerovo

sanatorium a jeho zahrady, v rámci akce SANATORIUM,

kterou pořádá Multiversum. Více o akci zde.

Netrhej, neruš, respektuj. Jizerskohorské bučiny mají své

desatero. Seznamte se s nimi zde.

Od 1. září do 30. září 2022 proběhne v prostorách univerzitní

Galerie N v Jablonci nad Nisou výstava Pavla Wernera s názvem

Sklo. Info o celé akci zde.

Od 10. do 16. 9. 2022 proběhne v Liberci 6. ročník festivalu umění

Art Week, který již dnes patří k významným severočeským

událostem na poli prezentace současného umění. Kurátorky

festivalu zvou české i zahraniční umělce a nabízejí jim zde

jedinečný prostor pro vznik nových uměleckých děl. Důraz kladou

především na propojení instalací s místními lokalitami. Více o akci

zde. 

https://www.horizontevropa.cz/cs/struktura-programu-he/globalni-vyzvy-konkurenceschopnost/klastr-2-kultura-kreativita-inkluzivni-spolecnost/informace/yiifnews/1290/spolecny-evropsky-cloud-pro-kulturni-dedictvi
https://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/liberec-odevzdal-prihlasku-do-1-kola-ehmk-2028.html
https://tul.us19.list-manage.com/track/click?u=41ce539b1a5292238d5806751&id=53382acdf6&e=24597f5955
https://mcusercontent.com/41ce539b1a5292238d5806751/files/b20daeb1-994b-f9dd-4353-415e572ec170/2208_TZ_Studenti_TUL_obl%C3%A9knou_budovu_v_Pa%C5%99%C3%AD%C5%BEi.pdf
https://zivyliberec.cz/akce/10843
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/netrhej-nerus-respektuj-jizerskohorske-buciny-maji-sve-desatero-n1114646.htm
https://mcusercontent.com/41ce539b1a5292238d5806751/files/f6a43953-eb8f-8a13-d38b-2b13a5541f4c/TZ_Galerie_N_a_Pavel_Werner_.docx.pdf
https://www.artweekliberec.cz/


V liberecké zoo přibyly v rámci festivalu Crystal Valley Week čtyři

desítky plameňáků. Nejsou živí, ale sklenění, a pocházejí z dílny

Jiřího Pačinka v Kunraticích u Cvikova. Jak umělecké plastiky

vznikaly si můžete přečíst zde.

Dobré odkazy a inspirace
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka hledá FabLab,

Culture Living Lab a partnery z KKO pro projekt New Creative Life

of the Materials. Více zde. 

Ústecký kraj plánuje na svém území vybudovat dvě kulturní

a kreativní centra. Ta by měla vzniknout v Ústí nad Labem

a Varnsdorfu. Ústecký kraj počítá s tím, že významným zdrojem pro

�nancování obou center budou evropské dotace. Více zde.

Fait Gallery vyhlašuje Open Call pro výstavní projekty realizované

v roce 2023 v prostoru Fait Gallery PREVIEW, který je zaměřen na

generaci autorů mladší a střední generace, studenty a nedávné

absolventy. Více zde.

Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru?

Můžete změnit nastavení nebo se odhlásit z odběru.

https://liberec.rozhlas.cz/za-krehkou-krasou-pacinkova-umeni-nemusite-jen-do-cvikova-jeho-plamenaci-nove-8816494
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/slovenska-organizace-hleda-partnery-do-vyzvy-creative-innovation-lab/
https://www.kr-ustecky.cz/ustecky-kraj-usiluje-o-vznik-dvou-novych-kreativnich-a-kulturnich-center/d-1768795
https://www.culturenet.cz/prilezitosti/fait-gallery-open-call-2023/
https://liberec.mailchimpsites.com/manage/preferences?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=4a4a2228c4
https://kreativni-liberec.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=4a4a2228c4

