
Kultura  

1992 – byla zřízena pracovní skupina Kultura.  

 

Fakta 1992-2000 

 

1992 – byly zorganizovány první společné koncerty symfonických orchestrů ze všech tří částí 

ERN (pozdější Europera-Jugendorchester) .  

1993 – byl založen mládežnický symfonický orchestr Europera-Jugendorchester za účasti 

hudebních škol v Görlitz, Jelenie Góře, Liberci a Jablonci nad Nisou.   

1993 – byla navázána přeshraniční spolupráce mezi kulturními zařízeními měst Zittau, 

Görlitz, Jelenia Góra, Hoyerswerda, Weisswasser), zejména muzeí, divadel, knihoven, 

zájmových uměleckých škol, hudebních a tanečních souborů apod.  

1993 – byl podán návrh na výstavbu budovy Euroopery v Görlitz 

1993 – začaly přípravné práce na vydání tříjazyčné publikace „Kulturní a turistický průvodce 

po Euroregionu Nisa“ s informacemi o historii, kultuře a přírodních zajímavostech všech tří 

zemí. 

1994 – Jugendorchestr uspořádal koncerty v Bonnu, Drážďanech a Francii. Rada Evropy 

přispěla na jeho činnost 125 tis. Kč 

1995 – byl vydán první Kalendář kulturních akcí ERN  

1995 – zástupci všech tří částí ERN začali jednat o možnosti sjednotit informace z oblasti 

kultury, vzdělávání apod. formou informační sítě pro oblast Euroregionu Nisa  

1995 – byla vyhlášena fotosoutěž pro děti a studenty Euroregionu Nisa s názvem „Pohled 

k sousedům“. Soutěž dostala finanční podporu z grantu Rady Evropy.  

1996 – byla zrealizována přestavba kostela v Hejnicích – na Mezinárodní centrum duchovní 

obnovy 

1997 – byl uspořádán Festival dětských a mládežnických filmů pod názvem „Sblížení 97“. 

Soutěžící z Čech, Polska a Německa měli možnost natočit svůj film.  

1999 – byly vydány 2 publikace: „Kulturní instituce v Euroregionu Nisa“ a „Knihovny bez 

hranic“ 

  

Fakta 200-2010 

 

2000 – Euroregionální studentský orchestr uspořádal koncerty v Itálii, Hannoveru a na 

výstavě EXPO 2000 

1999 / 2001-  v tomto období byly vydány publikace: 

„Církevní stavby v ERN“  

„Hrady a paláce v ERN“ 

„Muzea v ERN“ 

„Umělecká řemesla“ 

„Lidová architektura v Euroregionu Nisa“ 

 

Činnost v oblasti Kultura se v dalších letech rozrostla natolik, že pracovní skupina se 

postupně přetransformovala do samostatných projektů, aktivit a zájmových skupin. Od roku 

1999 do roku 2010 bylo z prostředků Fondu malých projektů ERN podpořeno několik stovek 

malých projektů v oblasti přeshraniční kulturní spolupráce.  

 


