
Nezobrazuje se vám tento email správně? Kliknětě zde!

 

9/2022

 

Povídky malostranské
Webinář k výzvě Kreativní Evropy na podporu projektů evropské

spolupráce 2023 se koná v pondělí 5. prosince 2022 od 10 do 12

hodin. Více zde.

Poskytovatelé veřejných kulturních služeb bez zřizovatele budou

mít zastropovány ceny energií stejně jako kulturní instituce

zřizované státem. Celá zpráva zde.

Nová iniciativa European Urban Initiative (EUI) vyhlašuje první

výzvu na inovativní projekty na podporu Nového evropského

Bauhausu. Iniciativa otevřela první výzvu na inovativní

akce s rozpočtem 50 milionů eur na podporu projektů

zaměřených na Nový evropský Bauhaus, která je určena městům.

Více zde. 

Akademie IDU zve na workshop Time management

v kultuře. Kde vzít čas, když notoricky nemáte čas? Jak na time

management vzhledem ke speci�kům práce v kultuře? Jak si

nastavit funkční osobní systém produktivity a nakládání s časem,
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i když nejste perfektní? Dozvíte se 14. 12. 2022 od 10 do 14 hodin

v Malém sále Institutu umění –  Divadelního ústavu (IDU), Celetná

17, Praha 1. Více zde.

V dnech 11. a 12. října proběhla v Praze v rámci českého

předsednictví konference evropských politik architektury ECAP.

Pořádalo ji Ministerstvo pro místní rozvoj společně s Českou

komorou architektů. Záznam můžete vidět zde.

CzechTrade získal v mezinárodní soutěži Go Global Awards cenu

za podporu kreativního průmyslu. Článek zde.

Liberecké nejen
kulturní aktuality
Jak pokračuje naplňování strategie kultury Liberce? Jak

dopadla kandidatura města na Evropské hlavní město

kultury? Co se bude s kulturou dít v Liberci do budoucna? Na

tyto a jiné další otázky dostanete odpověď 19. prosince odpoledne

ve Varšavě (kině) na historicky třetím Libereckém kulturním fóru.

Více informací bude následovat v nejbližších dnech. 

Novým ředitelem Oblastní galerie Liberec bude Filip

Suchomel, jenž se o�ciálně ujme své funkce 1. března 2023. Do té

doby povede libereckou galerii Vladislav Mareš. Více zde.

Dokážete odhadnout jaké nanoprodukty jsou v současnosti na

trhu? Jsou větším nebezpečím pro lidstvo jaderné zbraně nebo

nekontrolovaně samoreplikující se nanoboti? V jakých oblastech by

se ne/měly aplikovat nanotechnologie? Katedra �loso�e FP

TUL pro vás připravila interaktivní dotazník zabývající se morálními

intuicemi spojenými s nanotechnologiemi. 

Seznamte se s ředitelkou Divadla F. X. Šaldy Lindou Hejlovou

Keprtovou. Rozhovor zde.

Katedra designu Fakulty textilní Technické univerzity v

Liberci pořádá výstavu Znovu spolu. Výstava proběhne od 7.

prosince do 13. ledna 2022 v prostorách univerzitní Galerie N v
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Jablonci nad Nisou. Více zde.

Severočeské muzeum žije v prosinci nejen Vánoci. Program na

celý měsíc naleznete zde.

Knižními novinkami z našeho regionu jsou tituly od Jiřího Bocka:

Liberecké hospody do konce c. k. monarchie, od Štěpána

Kučery: Gablonz / Jablonec, což je mozaika krátkých kapitol v

jednom městě, v jednom století. Dějiny a osudy rodin. Břitký vtip i

originální jazyk a od Romana Karpaše a kol. Velká Jizera /

Orle. Dostupné jsou mimo jiné u Fryče.

Liberecká knihovna pomáhá učitelům zavádět do výuky českého

jazyka čtenářské dílny jako metodu pro rozvoj čtenářské

gramotnosti žáků. K tomuto účelu nabízí knihovna různé vzdělávací

aktivity jako např. Metodické centrum pro podporu čtenářské

gramotnosti nebo Metody práce s knihou ve výuce. Pokud se

chcete dozvědět více, klikněte zde.

Začal liberecký advent. Co se bude dít? Podívejte se zde.

Dobré odkazy a inspirace
Startupová soutěž Creative Business Cup opět klepe na dveře!

Přihlaste se do národního kola soutěže, kterou pořádá agentura

CzechInvest, a probojujte se do mezinárodního �nále v Kodani

mezi nejlepší kreativní startupy světa. Více zde.

Výzvy Evropského hlavního města kultury Chemnitz 2025. Jedna

z výzev je zaměřena na přeshraniční spolupráci mezi partnery v ČR,

Polsku a Německu. Zvláště zajímavé je objevování kulturních

rozdílů v životních podmínkách v hraničním trojúhelníku. Více zde.

Konference na téma kulturního dědictví a celospolečenského

well-beingu v evropských regionech 15. 12 online. Více zde.
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Od 1. listopadu 2022 máte možnost své autorské animované

projekty s plánovanou stopáží do 60 minut přihlásit do soutěže

Grant Českého obzoru za podpory Nadace PPF. Více zde.

BBA Artist Prize je velká příležitost pro všechny umělkyně

a umělce, kteří se chtějí představit mezinárodnímu publiku a získat

příležitost vystavovat v rámci společné/samostatné výstavy

v Berlíně. Přihlášky jsou nyní otevřené. Více zde.

C4: Choral Composer/Conductor Collective, newyorský sbor pro

soudobou hudbu, hledá dosud neprovedená sborová díla

tematicky se vztahující k sonetům Williama Shakespeara, která

uvede na svém koncertě na jaře 2023 v New Yorku. Více zde.

NewImages Festival 2023 – výzva o díla. Zúčastněte se 6. ročníku

festivalu a přihlaste svá digitální, imerzivní, inovativní umělecká díla

v rámci jedné z kategorií. Více zde.

Polská organizace Fundacja Fabryka hledá projekty z oblasti

kulturního dědictví a literatury. Více zde.

Rezidence:

Rezidenční program WaterLANDS – 6 rezidencí

(Bulharsko, Nizozemí, Estonsko, Irsko, Velká

Británie a Itálie), info.

Rezidenční program Kulturhaus Villa Sträuli (Švýcarsko), info.

Rezidenční program West Cork Arts Centre (Irsko) v oblasti

vizuálního umění, info

Rezidenční program EHESS (Francie), info

Chcete změnit nastavení přijímání našeho newsletteru?

Můžete změnit nastavení nebo se odhlásit z odběru.
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