Kultura se znovu nadechla a rok slavného brněnského Evropana Adolfa Loose konečně mohl
začít. V Brně dobyl tento muž hrad, vily, díky Brněnskému architektonickému manuálu i online
svět.
Než se vydáte do ulic, například na úžasný pohybový festival ProArt, chtěli bychom se ještě
naposledy zastavit nad letošní proměnou kulturního světa. Proto Vás srdečně zvu na již desátý
Brněnský kulturní parlament, který se bude konat 23. 6. 2020 od 17 hodin v Divadle Husa na
provázku.
Za Odbor kultury zdraví
Kateřina Vorlíčková

CO CHYSTÁME
→ X. setkání Brněnského kulturního parlamentu se uskuteční v úterý 23. 6. 2020, 17:00 v
Divadle Husa na provázku. Na setkání s podtitulem Kultura v době (post)pandemické Vás čeká
shrnutí novinek a příležitostí ze strany města Brna a panelová diskuze se zajímavými hosty.
Pokud máte zájem se zúčastnit, prosíme o krátkou registraci ZDE. Podrobnější informace i jiné
novinky se dozvíte mimo jiné na nové facebookové stránce Brněnského kulturního
parlamentu.
→ Dnes 15. 6. je poslední den, kdy můžete hlasovat o odborných členech hodnoticích
komisí v 9 různých oblastech kultury. Jejich medailonky i samotné hlasování najdete ZDE.
Hlasovat může každý, kdo má trvalý pobyt v Brně a zřízený účet Brno iD full. Ten si nově
můžete založit i z domu, více informací najdete ZDE.
→ Koncem července nás čeká slavností odhalení sochy věnované Adolfu Loosovi, jehož
autory jsou Oldřich Morys a Jaroslav Sedlák. Pomník bude umístěn v parku na Janáčkově
náměstí. Pro aktuální informace sledujte nás Facebook.

COVID
→ Právě běží příjem žádostí o dotace v Dotačním programu pro poskytnutí dotací v oblasti
kultury na zmírnění důsledků spjatých s pandemií COVID-19, který vyhlásilo město
Brno. Dotace bude poskytována ve výši od 20 tis. Kč do 50 tis. Kč, a je určena zejména těm
subjektům, které nejsou zahrnuty v podpůrných programech ministerstev a vlády ČR. Žádosti
jsou schvalovány průběžně dle data podání do vyčerpání finančních prostředků. Žádost je
možné podat do 31. 7. 2020.
VÍCE ZDE
→ V případě, že jste příjemcem dotace pro rok 2020 dle dotačních programů v oblasti kultury
a máte problém s realizací Vašeho projektu nebo činnosti dle původního plánu, neváhejte
se ozvat Odboru kultury MMB.
VÍCE ZDE
→ Ministerstvo zdravotnictví odsouhlasilo mimořádné opatření, díky kterému je možné od 8. 6.
pořádat kulturní akce a hromadná shromáždění do 500 osob. Pokud nebudou dodrženy
dvoumetrové rozestupy, platí i nadále povinnost mít nasazenou roušku. Podle sdělení ministra
kultury přijde za příznivých podmínek další vlna rozvolňování 22. 6. Potom by se mohl počet
diváků na kulturních akcích zvednout na tisíc.

VÍCE ZDE
→ Ministerstvo kultury vydalo oznámení k dofinancování projektů z oblasti médií
a kinematografie, podpořených v roce 2020 ze strany MK za účelem minimalizace dopadů
pandemie koronaviru. Zároveň vypsalo dodatečné výběrové dotační řízení v oblasti
kinematografie a médií pro rok 2020. Termín pro podání žádostí je do 30. 6. 2020.
VÍCE ZDE
→ Interaktivní mapu zobrazující podmínky konání kulturních akcí v jednotlivých zemích
Evropy pro Vás připravila asociace Pearle (Live Performance Europe).
VÍCE ZDE
→ V květnu byl spuštěn sběr dat ohledně dopadu koronaviru na oblast literatury. Dotazník
je určen jak pro jednotlivce, tak pro komerční i neziskové organizace. Jeho vyplněním
přispějete ke zmapování ztrát, ekonomiky, provozu a systémových potřeb literárního sektoru.
VÍCE ZDE
→ Veškerá pravidla pro pořádání koncertů a festivalů v létě 2020 (ve vnitřních i venkovních
prostorech) pro Vás shromáždila advokátní kancelář Štaidl Leška advokáti.
VÍCE ZDE

PŘÍLEŽITOSTI
→ V rámci projektu Brno bez vizuálního smogu je vyhlášen open call pro designéry - Výloha
roku 2020. Se svými návrhy se můžete hlásit do 20. 6. 2020.
VÍCE ZDE
→ Mezinárodní Den Hudby se letos koná 21. 6. Živé přenosy vystoupení vybraných kapel se
budou vysílat do celé Evropy a Vy můžete být součástí.
VÍCE ZDE
→ Svůj projekt můžete přihlásit také do umělecko-technologického festivalu Prototyp
2020. Deadline je 19. 7. 2020.
VÍCE ZDE
→ Koncertní přehlídka českých jazzových kapel se uskuteční na konci listopadu v Divadle
Husa na provázku. Na Czech Jazz Stage se mohou jazzové kapely hlásit do 31. 7. 2020.
VÍCE ZDE

→ Svůj projekt na téma Sociální design a občanská angažovanost můžete posílat do
soutěže EU Design Days do 18. 6. 2020. Letošní ročník se bude konat v Bruselu, a to 25. 11.
Pro více informací kontaktujte Kancelář JMK pro meziregionální spolupráci

CO SE DĚJE V BRNĚNSKÉ KULTUŘE
Děkujeme všem organizátorům kulturních akcí, že při plánování a přesouvání událostí v roce 2020 a 2021
využívají brněnský kulturní plánovací kalendář KalTic, aby nedocházelo k nechtěným kolizím.

→ Rok 2020 je Rokem Adolfa Loose. Výročí narození významného architekta připomíná
výstava Evropan Adolf Loos: Nejen brněnské stopy, kterou pořádá Muzeum města Brna na
Špilberku od 11. 6. do konce roku. Až budete na Špilberku, nezapomeňte také navštívit novou
stálou expozici Chrám kamene.
→ V rámci Roku Adolfa Loose pořádá Národní památkový ústav výstavu Yoshio Sakurai –
Adolf Loos. Modely. Na modely Loosových staveb od prof. Sakuraie se můžete přijít podívat
do vily Stiassni od 19. 6.
→ Vlastimil Peška po 26 letech opouští post ředitele Divadla Radost. Nově jmenovaným
ředitelem je Pavel Hubička.
→ Knihovna Jiřího Mahena pokračuje v projektu Knihovna pro bezbariérové Brno. Nabízí
veřejnosti přednášku Lucie Galčanové Batista z FSS MU o Stárnutí ve městě.
→ Interaktivní webové stránky pro děti Malujeme hudbu vybízí k malování inspirovanému
zvukovými vjemy. Poslechněte si třeba zvuk běhu loukou nebo magnetického horizontu, jaké
nápady ve vás vzbuzují?

→ Dvořák, Davies, orchestr… a vy. Po dlouhé době velký živý koncert brněnské
Filharmonie, který se uskuteční 17. 6. v Besedním domě, kde si orchestr a publikum vymění
místa. Pro velký zájem přibyl i termín 18. 6.
→ Festival Uprostřed oživí Brno v termínu od 19. 6. do 9. 9. Těšit se můžete na hudební
produkce, divadelní představení, tančírny nebo workshopy.
→ Divadelní ProART Festival uvede několik zajímavých produkcí i v Brně od 12. do 19. 7.
→ Měsíc autorského čtení je již zaběhlý literární festival. Letošní 21. ročník se bude konat v
průběhu celého července a čestným hostem bude Maďarsko.
→ NDB děkuje - to je název mimořádného open-air koncertu, který se uskuteční 1. 7. na
piazzettě před Janáčkovým divadlem. Těšit se můžete na slavné opery a známé melodie. Vstup
volný.
→ V brněnském Bronxu se letos opět uskuteční Ghettofest, prostor pro setkávání lidí různých
etnik, národů, zájmů a vyznání. Festival proběhne 26. a 27. 6.

Kontakt: kultura@brno.cz
Foto v úvodníku: Marie Schmerková
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