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Povídky malostranské
IDU, ve spolupráci s Ministerstvem kultury, uspořádal 22. 9. 2022

mezinárodní konferenci Střed zájmu: Status umělce

a umělkyně. Záznam můžete vidět zde.

Ministr kultury Martin Baxa: V rámci Národního plánu obnovy

může do roku 2025 kulturní a kreativní sektor získat 5,5 miliardy

korun. V současné době je vypsáno celkem 8 výzev. Tři z nich jsou

již vyhodnocené, dvě výzvy jsou v procesu hodnocení a tři výzvy

jsou otevřené. Více zde.

Nový evropský Bauhaus v Evropském inovačním

a technologickém institutu (EIT), který představil osmnáct nových

evropských projektů, které se zaměřují na zapojování místních

komunit do řešení lokálních problémů. Více zde.

Liberecké nejen
k l í k li

https://mailchi.mp/magistrat.liberec.cz/newsletter-8?e=[UNIQID]
https://www.youtube.com/watch?v=-eXsn6_gP7A
https://www.culturenet.cz/granty-a-stipendia/ministr-kultury-martin-baxa-v-ramci-narodniho-planu-obnovy-muze-do-roku-2025-kulturni-a-kreativni-sektor-ziskat-55-miliardy-korun/
https://www.climate-kic.org/news/innovative-climate-projects-part-of-eit-community-new-european-bauhaus-initiative/


j
kulturní aktuality
Již 8. PechaKucha Night v Liberci! 11. listopadu v desítkách na

téma Design. Více zde.

Seznamte se s novým přírůstkem do kreativní rodiny - Ateliér

Edgart sídlící v Lázních Libverda. Jak se kreativně pracuje se lnem

se dozvíte zde.

Soutěž Karla Hubáčka hledá zajímavé stavby a projekty.

Přihlašování do dalšího ročníku začíná v listopadu. Více zde.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v

Liberci pořádá výstavu OTEVŘENO. Výstava proběhne od 9.

listopadu do 2. prosince 2022 v prostorách univerzitní Galerie N v

Jablonci nad Nisou. Více zde.

Ceny Thálie jsou k vidění od neděle 30. 10. ve vitrínách ve foyer I.

balkonu Šaldova divadla. Spolu s cenami, které obdrželi Veronika

Korytářová a Martin Bárta, budou vystavené i fotogra�e ze

zkoušení a samotného představení. Více zde.

VÝTVARNÝ WORKSHOP pro děti v ateliéru Naivního divadla pod

vedením scénografa Kamila Bělohlávka bude probíhat 12. a

19. listopadu. Více zde.

9. listopadu proběhne v Krajské vědecké knihovně přednáška s

názvem Kreativita pro nekreativce. Více zde.

12. listopadu zahrají v Lidových Sadech bratři Ebenové. Více zde. 

Poslechněte si podcast Janďourek & Skalická z dílny Jizerského

Ticha zde.

D b é dk i i

https://www.facebook.com/events/783694276043671
https://kreativni-liberec.cz/cs/category/kulturni-kreativni-prumysl/stranka/kkp-v-liberci/libverdsky-edgart
https://www.kraj-lbc.cz/aktuality/soutez-karla-hubacka-hleda-zajimave-stavby-a-projekty-prihlasovani-do-dalsiho-rocniku-zacina-v-listopadu-n1118052.htm
http://www.katedradesignu.cz/galerie-n/
https://www.saldovo-divadlo.cz/aktuality/detail-aktuality/r/ceny-thalie-budou-vystaveny-v-saldove-divadle
https://www.naivnidivadlo.cz/cs/aktuality/listopadove-workshopy
https://www.kvkli.cz/akce/id:55197/kreativita-pro-nekreativce
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/bratri-ebenove/2356
https://www.jizersketicho.cz/podcast-32-jandourek-skalicka/


Dobré odkazy a inspirace
Další ročník Festivalu kreativní byrokracie 2022 se koná 7. až

9. 11. 2022 v Praze, (nejen) v Centru architektury a městského

plánování (CAMP). Více zde.

So You Need Money? – nový online nástroj pro vyhledávání

�nancování kulturních a kreativních odvětví. Více zde.

Češi dělají nejvíc vinylových desek na světě. Už i z amerického

Nashvillu. Celý článek je zde.

Better Factory projekt má pomoci zvýšit konkurenceschopnost

evropských výrobních podniků na světovém trhu. Více zde zde.

Amplify pořádá soutěž Into The Metaverse. Hudebníci mohou

soutěžit o vlastní virtuální koncert, hudební videoklip a cestu do

Velké Británie. Více zde.

Mapping Festival (Švýcarsko) – výzva na rok 2023. Festival

propaguje audiovizuální, technologické a transdisciplinární umění.

Více zde.

Realities in Transition (RIT) hledá projekty, které nově pojímají

a rozšiřují užití rozšířené reality, XR. Celkem sedm vybraných

umělců se pak bude moci zúčastnit rezidence ve V2_ Lab

v Rotterdamu. Více zde.

Rezidence:

Rezidenční program v oblasti nového cirkusu La Volière

(Francie), info.

Tvůrčí a manažerské rezidenční pobyty, info.

Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru?

Můžete změnit nastavení nebo se odhlásit z odběru.

https://creativebureaucracy.cz/
https://creativesunite.eu/synm/
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-nejbohatsi-lide-cesi-delaji-nejvic-vinylovych-desek-na-svete-uz-i-z-americkeho-nashvillu-216181
https://better-factory.fundingbox.com/
https://amplify.link/intothemetaverse
https://2022.mappingfestival.com/pages/open-calls-2023
https://v2.nl/lab/realities-in-transition-open-call-for-xr-artistic-projects
https://www.dropbox.com/s/aoy5fe80bovt6ai/call_for_projects_residency_la_voliere_ENG.pdf?dl=0
https://www.culturenet.cz/rezidence/open-call-art-in-res-2023-tvurci-a-manazerske-rezidencni-pobyty/
https://liberec.mailchimpsites.com/manage/preferences?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=423e4eead9
https://kreativni-liberec.us2.list-manage.com/unsubscribe?u=27de2be6ab6f64051921bd38e&id=3d5519347c&e=[UNIQID]&c=423e4eead9



