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14. edicija mednarodnega festivala novomedijske kulture Speculum

Artium 2022 bo potekala med 22. in 24. septembrom

v

Trbovljah.

Speculum Artium je mednarodni festival novomedijske kulture , ki
vsako leto gosti znanstvenike in umetnike z vsega sveta.Eden izmed
najbolj odmevnih novomedijskih dogodkov

mestu Trbovlje
Poziv vabi

k

v

v

Evropi bo potekal

v

postindustrijskem

Sloveniji od 22. do 24. septembra.

oddaji predlog projektov s področja novih medijev.

Projekte , ki so bili na festivalu predstavljeni

v

preteklih letih , si lahko

Press CLIPPING d.o.o., www.pressclipping.si
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
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Stran/Termin:

ogledate tukaj.
Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: RUK mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture

Sorodne objave
Razpis Footprints za usposabljanje mladih

glasbenikov
Odprt je poziv na razpis projekta Footprints s podporo
Ustvarjalne Evrope , ki je namenjen mladim glasbenikom.

Javni poziv : Umetniška intervencija v sklopu

HOCHsommer Art festivala
Klub “ Young Curators Club ” načrtuje na direktnem

stičišču držav Avstrije , Slovenije in Madžarske

v

sodelovanju z umetniki iz vseh dotičnih držav postaviti

umetniško instalacijo ,

ki

bo obravnavala teme meja ,

sosedstva, solidarnosti, kohezije , premagovanja meja in
praznote.

Unicef objavil poročilo o vplivu pandemije COVID-19 in z njo povezanih zaprtij šol na
otroke

Vabilo na tretje in četrto regijsko posvetovanje za pripravo resolucije o Nacionalnem

programu za mladino
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