Pozvánka: 1. projektová konference „Barokní region Čechy-Bavorsko“ ve čtvrtek 25. ledna 2018
Vážené dámy, vážení pánové,
seznámit návštěvníky s barokním dědictvím bavorských a českých sousedních regionů – to je cílem
projektu Barokní region Čechy-Bavorsko, který chce zrealizovat Centrum Bavaria Bohemia se svými
českými partnery DEPO2015 a Kulturista, sponzorován EU programem Cíl EÚS Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko.
Srdečně Vás zveme na 1. projektovou konferenci Barokní region Čechy Bavorsko ve čtvrtek
25. ledna 2018 v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.
Cílem této konference je o projektu informovat vlastníky a správce barokních památek, organizace
cestovního ruchu a další kulturní instituce z Bavorska a Čech a včas naplánovat případné aktivity
v rámci tohoto projektu mezi jednotlivými účastníky. Informace budou předávány dvojjazyčně, česky
a německy.
Další informace o projektu naleznete na: http://bbkult.net/redaktion/details/15125536833468.html
Program:
10:30 Příjezd a registrace
11:00 Zahájení konference
11:20 Prezentace projektu Barokní region Čechy-Bavorsko a jednotlivých aktivit projektu
11:50 Představení iniciativy „Západočeské baroko“
12:30 Oběd a síťování
13:30 Pracovní skupiny
A) společný marketing
B) služby pro návštěvníky
C) program barokních památek
15:00 Prezentace výsledků pracovních skupin
15:30 Zakončení
Bude zde také možnost předložit vlastní informační materiály. V místnosti bb.info bude v průběhu
projektu (2018 – 2020) vystavena informační nástěnka „Baroko Čechy a Bavorsko“.
Při registraci budou rozdány dotazníky, kterými se můžete hlásit k aktivitám projektu, které Vás
zajímají. Po konferenci budou tyto dotazníky a další informační materiál volně přístupné také
online na www.bbkkult.net.
Z organizačních důvodů prosíme o přihlášení nejpozději do 12. ledna 2018 u naší dobrovolnice EVS
Marie Eliášové (evs@cebb.de).
Důležitý bod našeho projektu je zřízení příhraniční databanky nejvýznamnějších barokních památek
kraje Karlovarského, Plzeňského, Horních Franků, Horní Falce a Dolního Bavorska. Tato databanka
bude sloužit jako podklad pro výstavy, publikace a tisk. Prosíme Vás tedy o vyplnění a odeslání
přiloženého dotazníku, kde budou shrnuty nejdůležitější informace také nejpozději do 12. ledna 2018
na evs@cebb.de.
Případné dotazy rádi zodpovíme.
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