5 let s Open House Praha

Setkání týmu se zakladatelkou
Open House London Victorií
Thornton.

První oslovení zakladatelky
Open House London Victorie
Thornton k podmínkám spolupráce.

2014
březen

2013
březen

Společně s městy Monterrey,
Oslo, Cork, Vilnius a Madrid
vstupujeme do mezinárodní
sítě Open House Worldwide.

2014
červen

2014
duben

Světoznámá architektka českého původu Eva Jiřičná se
stává patronkou festivalu.

2015
leden

2014
červenec

2015
únor
Vytvoření vizuálního konceptu festivalu – grafický design
Filip Blažek (Designiq) a kresby
Michal Bačák.

Členové správní rady tvořícího
se ústavu Open House Praha
rozhodli, že ředitelem ústavu
bude Michal Tošovský. Hlavní
manažerkou programu je
Andrea Šenkyříková.

Založení neziskové organizace
Open House Praha, z. ú. spadající pod Otevřenou společnost, o. p. s.

2015
květen

První ročník festivalu otevřel 33 budov
a přílákal přes 38 tisíc návštěv. Největšími
highlighty z programu byly Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR na Františku, Invalidovna, Tančící dům,
Main Point Karlín,
Kramářova vila,
Ústřední telekomunikační budova O2,
elektrárna Štvanice.
Festivalová recepce
proběhla v Tančícím
domě za účasti
zakladatelky konceptu
otevřených budov
Victorie Thornton.

Festival získává záštitu primátorky hlavního města Prahy a zahajovací recepce se koná v její Rezidenci. Vizuální motiv druhého ročníku
je postavený na kresbě elektrárny Štvanice. Poprvé se otevírá infocentrum již týden před akcí a připravují pracovní listy pro děti. Je
zpřístupněno 51 budov z toho 24 novinek a návštěvnost šplhá přes
48 tisíc lidí.
Na organizaci
akce se podílí
160 dobrovolníků, dvakrát
větší počet
než v prvním
roce.

Vizuální motiv třetího ročníku je postavený na kresbě Libeňského plynojemu.
Festival získává záštitu od předsedy vlády Bohuslava Sobotky a recepce se koná
v budově Úřadu vlády, Lichtenštejnském
paláci na
Malé Straně.
Zahajujeme
celoroční
dobrovolnický program.

2017
březen

2016
květen

2017
prosinec

2017
květen

Dobrovolnický program získává akreditaci od Ministerstva vnitra.

2018
květen

2018
leden
Představujeme nový vizuální
koncept festivalu – logo z dílny
Lukáše Franze a plnobarevné
ilustrace Jana Koloucha Šrámka.

Nastalo osamostatnění zapsaného ústavu od Otevřené společnosti, proběhla
změna zakladatele a v dubnu
i jmenování nové
ředitelky Andrey
Šenkyříkové.

Účastníme se mezinárodní konference Open House Worldwide v Londýně. Členská síť čítá již více než 40
měst po celém světě.

Čtvrtý ročník festivalu tematizoval oslavy 100 let od vzniku Československa, festival otevřel 20 prvorepublikových
budov. Festivalová recepce se konala v Hotelu International Praha v Dejvicích, který byl jednou z novinek a highlightů programu. Recepce se poprvé zúčastnila patronka
Eva Jiřičná. Festivalový katalog čítal
100 stran a představil 65 budov.
Poprvé byly zařazeny
speciální prohlídky
pro neslyšící, anglicky mluvící i děti. Na
organizaci akce se
podílí 300 dobrovolníků.

2019
květen

2018
listopad

Jubilejní 5. ročník festivalu se uskuteční od 18.—19. května a otevře
rekordních 80 budov a prostorů,
z toho 39 novinek.

