
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

Liberec

Botanická zahrada Liberec, Purkyňova 1 / 630, Liberec, 460 01, http://www.botaniliberec.cz

Výstava: Kuba - maličký kontinent, http://www.botaniliberec.cz

Zveme vás na výstavu, zevrubně seznamující hlavně (ale nikoli pouze) s přírodními

fenomeny a botanickými raritami Kuby.

15.7.2014 až 30.9.2014

Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz

Výstava obrazů Zuzany Kadlecové FIGURA V POHYBU, http://www.cfahobby.cz

Srdečně Vás zveme na výstavu obrazů Zuzany Kadlecové FIGURA V POHYBU.

4.7.2014 až 8.9.2014

Dětské hřiště U Kina, U Kina, Liberec, 460 01

Vyrob si svou hračku, http://www.detskysen.cz

Vyrob si svou hračku aneb fantazie, dřevo a šikovné ručičky pro kluky i holčičky...

9.8.2014 od 15:00 do 17:00

Fuchsie Liberec, Hrdinů 590 / 36, Liberec, http://www.fuchsieliberec.cz

Tradiční výstava fuchsií, pelargonií a achimenes, http://www.fuchsieliberec.cz

Srdečně Vás zveme na výstavu fuchsií, pelargonií a achimenes. Výstava je přístupná každý

den (kromě středy) v čase 10:00-18:00 hodin. Vstup zdarma.

15.6.2014 až 31.8.2014 od 10:00 do

18:00

Galerie Prostor, Studničná 9 / 227, Liberec, 460 59

Výstava: Jaroslav Grodl - Pure Beauty, http://www.prostor228.cz

Jaroslav Grodl staví ve své tvorbě na jednoduchosti, nesnaží se věci komplikovat. Hlavním

tématem je pozice člověka v prostoru, zachycení nálady, situace. Galerie je otevřena po-st

14:30-17:00, pá 9:00-13:00 a 14:30-17:00 hodin.

1.7.2014 až 31.8.2014

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642 / 2a, Liberec, 461 80, http://www.kraj-lbc.cz,

http://www.liberecky-kraj.cz

Houby v kině, http://www.kinovarsava.cz

Spolek Zachraňmě kino Varšava ve spolupráci s Libereckým krajem Vás zve na výstavu

"Houby v kině". Vernisáž se uskuteční 4.8. v 16:00 hod., výstava bude dále přístupná út, čt,

pá: 8:00-17:00 hod. / po, st: 8:00-18:00 hod.  

4.8.2014 až 31.8.2014

Liberec, město, Liberec

Veteran rally: Riviérou severu, http://www.czechheroride.cz

Samotný závod Veteran Rally Riviérou severu je dalším ze seriálu Czech Hero Ride se

startem v Liberci a atraktivní trasou vedoucí krásami Libereckého kraje (Liberecká výšina,

zámek Sychrov, Javorník, Ještěd - viz program).  

8.8.2014 až 10.8.2014

Liberecká výšina, Wolkerova 251, Liberec, 460 15, http://www.liberecka-vysina.cz

Nostalgická vyjížďka na Libereckou výšinu, http://www.liberecka-vysina.cz

V rámci akce Veteran Rally Rivierou Severu se koná závod veteránů od 16 hodin - START

jednotlivých vozů z údolí kde začíná les (rovinka nad Wolkerákem ) CÍL - parkoviště na

Liberecké výšině.

8.8.2014 od 16:00

Liberecký kraj, Liberec

Lužický motoráček, http://www.kzc.cz

Lužický motoráček vás zaveze z Kamenického Šenova a dalších míst za kulturou, turistikou

a zábavou města Liberce. V roce 2014 vyjíždí na svou trasu již 6. rokem. Vlak jezdí každý

prázdninový pátek od 4. července do 29. srpna 2014. 

4.7.2014 až 29.8.2014

Lidové sady Liberec, Lidové sady 1 / 425, Liberec, 460 01, http://www.lidovesadyliberec.cz

LETNÍ KINO 2014, http://www.lidovesadyliberec.cz

Promítání filmů pod širým nebem na Zahradě Lidových sadů. 

1.8.2014 až 9.8.2014 od 21:15

15.8.2014 od 20:45

22.8.2014 od 20:45

23.8.2014 od 20:45

29.8.2014 od 20:45

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

PŘEDPLATNÉ DIVADLO BEZ OPONY 2014 - 2015, http://www.lidovesadyliberec.cz

Od 1.7.2014 je zahájen předprodej předplatného pro cyklus Divadlo bez opony 2014 -

2015.

1.7.2014 až 31.8.2014 od 8:00 do

18:00

PŘEDLATNÉ KONCERTY KOMORNÍ HUDBY 2014 - 2015,

http://www.lidovesadyliberec.cz

Od 1.7.2014 je zahájen předprodej předplatného pro cyklus Komorní hudby 2014 - 2015.  

1.7.2014 až 31.8.2014 od 8:00 do

18:00

nám. Dr. E. Beneše, nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Léto s pohádkou, http://www.odsliberec.cz

Přijměte pozvání na pohádkové podvečery na náměstí před radnicí. Program: 9.8. Letní

dračí pohádka / 16.8. Cirkus plný pohádek / 30.8. Jak chodil Kuba za Markytkou. Pořádá

ODS Liberec. Vstup zdarma.

9.8.2014 od 17:00

16.8.2014 od 17:00

30.8.2014 od 17:00

Nový magistrát, Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

Výstava: Veřejná toaleta na magistrátu, http://fuatul-atelier-0.blogspot.cz

Studenti Technické univerzity - Fakulty umění a architektury - navrhli místa pro umístění

veřejných toalet i jejich vzhled.

30.6.2014 až 30.8.2014

Obchodní centrum Forum Liberec, Soukenné nám. 2a / 669, Liberec, 460 80

20 let vysílání TV Nova, http://www.forumliberec.cz

U příležitosti 20. výročí probíhá výstava fotek, informací a rekvizit z populárních seriálů TV

Nova. Dne 8. 8. od 15 hod. autogramiáda s populárními tvářemi TV Nova.

4.8.2014 až 17.8.2014

Obchodní centrum Nisa v Liberci, České mládeže 456, Liberec, 460 01

Výstava: Radost z péče o malé děti, http://www.nisaliberec.cz

Víte jak to vypadá v miniškolce? V lesní školce? Co dělají chůvy, když pečují o děti u sebe

doma? Přijďte nahlédnout do různých typů zařízení prostřednictvím výstavy

velkoformátových fotografií. Výstava se koná u vodopádu v OC NISA v Liberci. Vstup

zdarma.

1.8.2014 až 30.8.2014

Oblastní galerie Liberec - lázně, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01, http://www.ogl.cz

Víkendový kurz v Oblastní Galerii Liberec, http://www.rucni-papirna.cz,,

http://www.pimpinella.cz

Výroba ručního papíru a knižní vazba, zpracování vlákna lnu a konopí, následně vyroba

poznámkového bloku, knihy...

8.8.2014 až 10.8.2014

Výstava Mary Duras (1898-1982), http://www.maryduras.com

Mary Duras patří k několika výjimečným ženám, které zazářily na pražské umělecké scéně

první poloviny 20. století. Povědomí o její tvorbě nebylo na rozdíl od řady jejích německy

hovořících současníků a současnic činných v meziválečném Československu nikdy zcela

vymazáno z příběhu českých dějin umění.

12.6.2014 až 31.8.2014

Z Chrastavy do Vídně (Josef Führich), http://www.ogl.cz

První česká výstava rodáka z Chrastavy, největšího malíře monumentální-náboženské

malby. 

19.6.2014 až 14.9.2014

František Kupka, Vanoucí modře, http://www.ogl.cz

Nejdražším draženým obrazem českých aukcí roku 2013 se stal za závratnou sumu 57

milionů Kč obraz Františka Kupky Tvar modré z roku 1913. Zahraniční zájemce si ho však

nemohl z České republiky vyvézt. Stát vývoz obrazu zakázal, neboť se ukázalo, že byl v

minulosti jako součást Waldesovy sbírky prohlášen za kulturní památku.

12.6.2014 až 14.9.2014 od 10:00 do

17:00

Severočeské muzeum Liberec, Masarykova 11, Liberec, 460 01, http://www.muzeumlb.cz

Královské posezení, http://www.muzeumlb.cz

Výstava představí historické záchody a sanitární keramiku v průřezu od 19. století až do

současnosti. 

22.5.2014 až 28.9.2014

Velká válka 1914–1918, +420485246111, http://www.muzeumlb.cz

Výstava připomínající sto let od začátku mezinárodního konfliktu, který se svým rozsahem

stal do té doby nevídaným a do historie vstoupil jako "velká" nebo "světová válka". 

25.6.2014 až 9.11.2014

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

Státní okresní archiv Liberec, Vilová 339 / 24, Liberec, 460 10

Cestou, necestou...130 let turistických spolků na Liberecku,

http://www.soalitomerice.cz/content/soka-liberec

Výstava představuje unikátní, mnohdy nepublikované fotografie rozhleden a horských chat

v Jizerských a Lužických horách. Výstavní sál SOkA je otevřen ve všední dny, ovšem pouze

po předchozí dohodě na čísle: 488 577 812. Vstup je zdarma.

11.6.2014 až 15.9.2014

Tipsport arena a Sport Park Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07,

http://www.sportparkliberec.cz

Super Ball 2014 - Otevřené mistrovství světa ve Freestylu fotbalu,

http://www.sportparkliberec.cz

Více jak 300 hráčů z 50 zemí celého světa se na atletickém okruhu Sport Parku Liberec

utkají v kvalifikačních bojích v několika disciplínách, aby se pak ti nejlepší poprali o titul

mistra světa Super Ball.

3.8.2014 až 9.8.2014

Liberecké Všeho Trhy,

http://www.sportparkliberec.cz/cz/prehled-akci/liberecke-vseho-trhy6

Pravidelné bleší trhy v areálu Tipsport areny!

12.7.2014 od 6:00 do 11:00

9.8.2014 od 6:00 do 11:00

23.8.2014 od 6:00 do 11:00

13.9.2014 od 6:00 do 11:00

27.9.2014 od 6:00 do 11:00

Autokemp Liberec, Letná, Liberec 12, 460 01, http://www.autokempliberec.cz

Živá hudba s ABC Band, http://www.autokempliberec.cz

Autokemp Liberec – Pavlovice, Hospoda u MňE Vás srdečně zve v pátek 8. 8. 2014 na již

tradiční živou hudbu, hraje ABC BAND. V případě hezkého počasí se hraje na terase

restaurace. Start 18. 00 h, vstup volný.

8.8.2014 od 18:00

Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463

11, http://www.vratislavice101010.cz

SWING GRASS Revival, http://www.vratislavice101010.cz

Koncert kapely Swing Grass Revival Pohodový večer se známou jabloneckou kapelou při

poslechu známých hitů swingové a jazzové hudby se sklenkou vína či jiného moku. Letní

večer v dobré společnosti

8.8.2014 od 20:00

Bedřichov

Kostel svatého Antonína Paduánského, Bedřichov, Bedřichov, http://www.bedrichov.cz

Hudební studio Kokos , http://www.bedrichov.cz

Hudební studio KOKOS a Alena a Zuzana Vítovy - členky kapely Berušky. Koncert v rámci

3.ročníku Bedřichovského hudebního léta. 

9.8.2014 od 18:00

Tenisové kurty a sportovní centrum Bedřichov, Bedřichov 830, Bedřichov, 468 12,

http://www.skiservismara.com

Bedřichovské Eso, http://tenisove-kurty-bedrichov.webnode.cz/

Celosezónní tenisový turnaj pro veřejnost. 

25.5.2014 až 30.9.2014

Frýdlant  

Frýdlant - nádvoří radnice, Frýdlant

Výstava "V Jagellonském průvodu", http://www.mesto-frydlant.cz

Město Frýdlant Vás srdečně zve na výstavu V Jagellonském průvodu, kde najdete historii

Horní Lužice v době vlády dynastie Jagellonců. 

16.7.2014 až 31.8.2014

Frýdlant - vestibul radnice, Frýdlant

Výstava "Návraty", http://www.mesto-frydlant.cz 7.7.2014 až 31.8.2014

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

Srdečně zveme na výstavu prací žáků ZŠ Purkyňova.

Frýdlant - výstavní síň radnice, Frýdlant

Výstava Jazz World Photo 2014, http://www.mesto-frydlant.cz

30 nejlepších fotografií celosvětové soutěže amatérských i profesionálních fotografů.

Výstava se koná v rámci Letní jazzové dílny 2014.

5.8.2014 až 31.8.2014

Frýdlant, městské muzeum Radnice a Špitálek, Frýdlant

Výstava Koupání bez hranic, http://www.mesto-frydlant.cz

Město Frýdlant Vás srdečně zve na výstavu Koupání bez hranic, která se koná v Městském

muzeu Radnice a Špitálku.

22.7.2014 až 31.8.2014 od 10:00 do

17:00

Městské kino Frýdlant, Tyršova 1077, Frýdlant, 464 01

Parádně pokecal

Autorská komedie Parádně pokecal zachycuje šest měsíců v životě 25letého Štěpána

Procházky...

8.8.2014 od 20:00

Hejnice

Hejnice - MC Mateřídouška, Petra Bezruče 387 (naproti firmě Knorr - Bremse směr na Bílý Potok),

Hejnice

Základy hudební nauky hry na djembe - každý čtvrtek, http://www.materidouska.info

Učíme se noty znát, taky trochu bubnovat. Naučte se tempu, rytmu a radosti ze hry.

Hudební výchova jinak, základy hudební nauky. Kurzy i možnost jednorázové návštěvy. 

6.2.2014 až 18.12.2014 od 16:30 do

18:00

Mezinárodní centrum duchovní obnovy, Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://mcdo.cz

Vladimír Mencl: Česká krajina v obrazech, http://www.mcdo.cz

Mezinárodní Centrum Duchovní Obnovy v Hejnicích si Vás dovoluje pozvat na výstavu

obrazů. Výstava je přístupná denně od 8:00 do 18:00 hodin.

1.8.2014 až 31.8.2014 od 8:00 do

18:00

Chrastava

Chrastava, Chrastava, http://www.chrastava.cz

Svatovavřinecká pouť

Zveme Vás na louku za hasičskou zbrojnicí, kde se koná Svatovavřinecká pouť. Čekají Vás

atrakce, pouťový jarmark, hudební produkce i ohňová show.

9.8.2014 až 10.8.2014

Městská galerie Chrastava, Liberecká 40, Chrastava , 463 31

Fotografie hradů a zámků Libereckého kraje

Společenský klub Chrastava Vás srdečně zve na srpnovou výstavu. Fotografie doplní

makety hradů a zámků ČR vytvořené panem F. Boudou. Vernisáž proběhne 31.7. ve 14

hod. v IC.

1.8.2014 až 28.8.2014

Jablonec nad Nisou  

Dům česko-německého porozumnění, Československé armády 24, Jablonec nad Nisou , 466 01

Jablonecké památky, http://www.dumrynovice.org

Německý historik umění Dieter Klein - bilance 20 let památkové péče

19.6.2014 až 6.9.2014

Dům Jany a Josefa V. Scheybalových, Kostelní ulice 6 / 1, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

Grafik Max Švabinský 

Výstava z cyklu výstav věnovaných výtvarným umělcům, o kterých psal Josef V. Scheybal

13.6.2014 až 20.8.2014

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

jako historik umění.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.eurocentrumjablonec.cz

Křehká krása 2014, http://www.svsb.cz, http://www.eurocentrumjablonec.cz

Svaz výrobců skla a bižuterie vás opět zve na reprezentativní mezinárodní prodejní výstavu

skla a bižuterie. V průběhu výstavy se můžete těšit i na bohatý kulturní doprovodný

program, na kterém nebudou chybět ani módní přehlídky členských firem Svazu výrobců

skla a bižuterie. 

7.8.2014 až 10.8.2014

Kino Radnice 70, Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.kinajablonec.cz

Útěk z planety Země (3D), +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/utek-z-planety-zeme-661

Animované ufonské dobrodružství pro celou rodinu. Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli

jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají svého národního hrdinu? Je ním astronaut

Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu nenápadně

pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí volání SOS z

obávané planety Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu v

hlubinách vesmíru…

8.8.2014 od 17:30

10.8.2014 od 17:30

Strážci galaxie (2D), +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/strazci-galaxie-650

Společnost Marvel (Iron Man, Thor, Captain America a Avengers) přichází se zcela novým

týmem – Strážci galaxie. V akcí nabitém, výpravném vesmírném dobrodružství se odvážný

dobrodruh Peter Quill stává středem zájmu nájemných zabijáků poté, co Ronanovi,

mocnému padouchovi s plány ohrožující celý vesmír, ukradne tajemnou kouli. Aby

neúnavnému Ronanovi unikl a zachránil galaxii, je Quill nucen spojit své síly se čtveřicí

pozoruhodných hrdinů… 

31.7.2014 od 20:00

2.8.2014 od 20:00

3.8.2014 od 20:00

8.8.2014 od 20:00

Útěk z planety Země (2D), +420483357287,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/utek-z-planety-zeme-661

Animované ufonské dobrodružství pro celou rodinu. Slyšeli jste už o planetě Baab? A věděli

jste, že tam žijí zábavní modří ufoni, kteří mají svého národního hrdinu? Je ním astronaut

Scorch Supernova, expert na nebezpečné záchranné mise, u kterých mu nenápadně

pomáhá jeho super inteligentní bratr Gary. Když na vesmírné stanici zachytí volání SOS z

obávané planety Země, Scorch neváhá ani minutu a vydá se vstříc neznámému světu v

hlubinách vesmíru… 

7.8.2014 od 17:30

9.8.2014 od 17:30

Lucy, +420483357287, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/lucy-657

Scarlett Johansson a Morgan Freeman v hlavních rolích nového akčního trilleru v režii Luca

Bessona (Pátý element, Brutální Nikita, Leon). Průměrný člověk využívá 10% své mozkové

kapacity. Ona se dnes dostane na 100%. Lucy přestane být obyčejnou holkou ve chvíli, kdy

shodou nešťastných náhod dostane jeden zcela mimořádný dar. V patách však má

nájemné zabijáky… 

9.8.2014 od 20:00

10.8.2014 od 20:00

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, http://www.jablonec.com

Skleněná republika, +420483369011, http://www.msb-jablonec.cz

Výběr současné autorské sklářské tvorby z celé České republiky. Výstava připravená v

rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec 2014. Pořadatelem je Muzeum skla a

bižuterie.

29.6.2014 až 31.8.2014 od 10:00 do

12:00

, od 13:00 do 17:00

Letní kino Jablonec nad Nisou, Horní náměstí, Jablonec nad Nisou, http://www.kinajablonec.cz

Kouzlo měsíčního svitu, +420775573188,

http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/kouzlo-mesicniho-svitu-656

Nová komedie Woodyho Allena, jejíž děj se odehrává ve 20-tých letech minulého století v

jižní Francii. Stanley (Colin Firth) je britský kouzelník a mistr iluzionista, který je povolán do

Francie, aby odhalil možný podvod. Sophie (Emma Stone), jako možné falešné spirituální

medium, je objektem jeho zkoumání. Nicméně komplikace nastanou, když se do ní náš

„detektiv“ bezhlavě zamiluje…

8.8.2014 od 21:00

26.8.2014 od 20:30

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

Dlouho očekávaná načernalá komedie je režijním debutem uměleckého šéfa Dejvického

divadla Miroslava Krobota. 

9.8.2014 od 21:00

18.8.2014 od 20:45

25.8.2014 od 20:30

Díra u Hanušovic, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/program/letni 31.7.2014 od 21:30Všiváci, +420775573188, http://www.kinajablonec.cz/archiv-filmu/vsivaci-665

Říká se, že každá rodina má nějaké to tajemství. V případě rodiny Rohanových se jedná o

spor z dětství, jenž dokázal rozklížit dva bratry rovnou na celý život. Rozvětvený

dramatický příběh dvou bratrů v hlavních rolích s Ondřejem Vetchým, Jiřím Langmajerem,

Terezou Voříškovou, Jiřím Mádlem, Kryštofem Hádkem, Ondřejem Malým, Ivou Janžurovou a

dalšími.

10.8.2014 od 21:00

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, U Muzea 4 / 398, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.msb-jablonec.cz

Trendy.design.Produkce, http://www.msb-jablonec.cz

Jedinečnou výběrovou přehlídku současného českého skla a bižuterie zpřístupní od konce

června Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. 

6.6.2014 až 28.10.2014 od 9:00 do

17:00

Nová radnice v Jablonci nad Nisou, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

Jablonec z ptačí perspektivy

Pro milovníky dalekých obzorů máme dobrou zprávu. I tuto letní sezonu budou mít

návštěvníci Jablonce nad Nisou možnost vystoupat na věž budovy radnice, která se o

prázdninách pravidelně stává věží vyhlídkovou.

30.6.2014 až 29.8.2014

Stará radnice - Městská knihovna, Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou,

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Učitel a knihovník Julius Streit (1884 – 1966), http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava ke 130. výročí narození ředitele jablonecké veřejné městské knihovny.

3.3.2014 až 29.8.2014

Univerzitní galerie N, Jehlářská 520 / 14, Jablonec nad Nisou, 466 01

Výstava A.TO.MY! AND THAT'S US, http://www.msb-jablonec.cz

Výstava prací studentů oborových středních a vysokých škol. Exhibition of work of students

from specialized high schools and universities.

25.6.2014 od 15:00

29.6.2014 až 31.8.2014 od 13:00 do

17:00

Lázně Libverda

Informační centrum Lázně Libverda, Lázně Libverda 17, 463 62, http://www.laznelibverda.cz

Toulání za poznáním - fotografie, fotografiky, http://www.laznelibverda.cz

Sdružení Artefaktum.cz a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavu VI. ročníku

společného projektu PORTRÉTY s názvem Toulání za poznáním - fotografie, fotografiky. 

26.6.2014 až 13.8.2014 od 8:00 do

12:00

, od 13:00 do 16:00

Radimovice

Sychrov, Sychrov 1, Radimovice, 463 44, http://www.obecsychrov.cz

Sychrov Fest, http://www.sychrovfest.cz

V obci Sychrov na louce naproti zámku se koná Sychrov Fest. Festival bude probíhat od

1.7.2014 do 30.8.2014 a to každý den od 10 do 18 hodin. Hlavním programem bude

představení skupiny šermířů NORDICA od 14 hodin.

1.7.2014 až 30.8.2014 od 10:00 do

18:00

Rychnov u Jablonce nad Nisou  

Náměstí Míru Rychnov u Jablonce nad Nisou, Náměstí Míru, Rychnov u Jablonce nad Nisou , 468 02

Malířské sympozium zaměřené na krajinomalbu, http://facebook, http://Bezmezer

Sympozia se účastní 15 vybraných zájemců na základě zaslaných ukázek děl. Vytvořená

2.8.2014 až 9.8.2014

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 8.8.2014 do 10.8.2014

díla budou publikována v katalogu sympozia a budou součástí prodejních výstav

navazujících na sympozium.

Sychrov

Zámek Sychrov, Státní zámek Sychrov 1, Sychrov, 463 44, http://www.zamek-sychrov.cz,

http://www.facebook.com/szsychrov

Čaj o páté - Claudie Bowling: Suita pro flétnu, klavír, basu a bicí,

http://www.zamek-sychrov.cz

Okouzlující a chytrá směs barokní elegance s moderním swingem v zámecké oranžerií.

Jednotné vstupné 150 Kč. Vzhledem ke kapacitě oranžérie doporučujeme rezervaci na

telefonu 482 416 011 (9.00 – 16.30 hod.).

9.8.2014 od 17:00
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