SAVE THE DATE
Pražské kulturní fórum 2021
WHAT'S THE FUTURE? // JAKÁ JE BUDOUCNOST KULTURY?
27. - 29. 4. 2021
Dovolujeme si Vás pozvat k online účasti na prvním ročníku Pražského kulturního
fóra na téma What's The Future? // Jaká je budoucnost kultury?, které se uskuteční v
termínu 27. - 29. dubna 2021 prostřednictvím streamu z Centra architektury a
městského plánování.
O Pražském kulturním fóru
Pražské kulturní fórum je participativní akcí k tvorbě nové Kulturní politiky hlavního města
Prahy. Cílí na nastavení dlouhodobé spolupráce mezi lokálními aktéry v oblasti umění,
kultury a kulturních a kreativních odvětví a přináší do pražského prostředí současné
zahraniční trendy.
út 27. 4. // 16:00 - 19:00 h. // FUTURE: POLICY // Role města v rozvoji kultury
st 28. 4. // 9:00 - 12:00 h. // FUTURE: ART // Podpora napříč uměleckými žánry
st 28. 4. // 13:30 - 16:30 h. // FUTURE: ECONOMY // Podpora kulturních a kreativních
odvětví
čt 29. 4. // 14:30 - 17:30 h. // FUTURE: COMMUNITY // Komunitní kultura a otevřenost
institucí
Fóra se zúčastní zahraniční experti na kulturní politiku italský profesor ekonomie Pier
Luigi Sacco, zakladatel španělského Nartex Barcelona Jordi Pardo, ředitel estonského
Creativity Lab Ragnar Siil a ředitel Creative Industry Košice Michal Hladký.
Bližší program bude zveřejněn v pondělí 12. 4. na Facebookové události k akci
https://fb.me/e/2meGBd2Up
Pražské kulturní fórum 2021 se koná pod záštitou MgA. Hany Třeštíkové, radní hl. m.
Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovní ruch.
Fórum se koná za finanční podpory Magistrátu hl. m. Prahy a ve spolupráci s Odborem
kultury a cestovního ruchu hl. m. Prahy.
Akci pořádá Kreativní Praha, z. ú. Partnerem akce je Institut plánování a rozvoje hl. m.
Prahy a Centrum architektury a městského plánování.

K online účasti na Pražském kulturním fóru se prosím REGISTRUJTE ZDE ->
https://forms.gle/bt5kLgzaeP1q45aCA
Do Fóra se bude možné zapojit v rámci diskuze prostřednictvím Slido.

Těšíme se na Vaši účast,

Tým Kreativní Praha

Kontaktní osoba:
Patricie Belecová
koordinátorka Pražského kulturního fóra 2021
patricie.belecova@kreativnipraha.eu
+420 722 514 707

O Kreativní Praze, z. ú.
Kreativní Praha je zapsaný ústav založený hlavním městem za účelem podpory rozvoje
kultury a kulturních a kreativních odvětví na jeho území.
Hlavní agendou Kreativní Prahy je plánování, podpora a rozvoj umění, kultury a kulturních a
kreativních odvětví, realizace rozvojových projektů a programů, pořádání školení,
konferencí, workshopů, coachingu a dalšího vzdělávání, koordinace a podpora spolupráce
mezi aktéry a výzkumná činnost.
Provoz Kreativní Prahy, z. ú. je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

kreativnipraha.eu / facebook.com/kreativnipraha / prazskekreativnicentrum.cz

