Akce pořádané Centrem Bavaria Bohemia (CeBB) v Schönsee v projektu č. 5 12 2921
Kultura bez hranic – Setkávání Čechy Bavorsko 2013 v období leden-prosinec 2013
Leden
Setkávání s živými hudebními tradicemi I – 7. česko-bavorské folklórní odpoledne
Hudba bez hranic (workshop I) s Hudební školou Schwandorf a ZUŠ Domažlice
Města z Čech na návštěvě v CeBB, prezentace Českého Krumlova, jihočeského města
zapsaného na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO, formou výstavy v pěti
částech
Březen
Města z Čech na návštěvě v CeBB – doprovodná akce – Jazzové odpoledne s kapelou Black
Bottom z Českého Krumlova
Udílení ceny „Brückenbauer – Stavitel mostů“
Duben
Zasedání hodnotící komise „Fóra mladé umění“
Fórum „Věda bez hranic – zaměřeno na přeshraniční studie“
Setkání umělců „Fóra mladé umění“
Květen
bb-talk I, přeshraniční panelová diskuze na téma „Drogová problematika na česko-německé
hranici“
Města z Bavorska na návštěvě v Plzni, prezentace města ze seznamu světového kulturního
dědictví UNECSO – Řezna – s jeho výroční výstavou „350 let Věčného říšského sněmu“
Města z Bavorska na návštěvě v Plzni – doprovodná akce – přednáška na téma výstavy
Červen
Setkávání s živými hudebními tradicemi II – Česko-bavorské odpoledne s dechovkou
Fórum mladé umění v Plzni, přeshraniční umělecká výstava
Setkání s novináři
Letní výstava 2013 na téma „Obnovené památky“
Hudební festival Rockbrücke | Rockový most v Schönsee, přeshraniční rockový festival
Červenec
Exkurze I – Architektonická setkávání se zachráněnými stavebními památkami v Čechách
s návštěvou kostela sv. Kateřiny v Hořicích na Šumavě a poutního areálu v Kájově
Srpen
Hudební festival Rockbrücke | Rockový most v Domažlicích
Setkávání s živými hudebními tradicemi III – Česko-bavorská noc s hudbou a pivem
Září
Setkání s mladými talenty (koncert)
Říjen
Exkurze II – Architektonická setkávání se zachráněnými stavebními památkami v Čechách
s návštěvou kostela sv. Anny v Sedleci a kostela sv. Archanděla Michaela v Andělské Hoře
v Karlovarském kraji
Hudba bez hranic (workshop II) s Hudební školou Cham a ZUŠ Klatovy
bb-talk II na téma „Pravicový extremismus a demokratické hodnoty“
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Loutkářský workshop pro partnerské školy s Volksschule Tiefenbach a ZŠ Štěnovice
Prosinec
Fórum mladé umění v Řezně
Intenzivní kurzy češtiny (od ledna do prosince sedm kurzů pro začátečníky a pokročilé)
Aktuální informace o programové nabídce CeBB naleznete na www.bbkult.net.
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