
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.2.2018 do 28.2.2018

Doporučujeme

Ostašovský masopust

Kostel sv. Vojtěcha, Křižanská, Liberec, 460 02

10.2.2018 od 13:00

ČEZ Energy Fest s Tata Bojs

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

17.2.2018

Skol!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace

Oblastní galerie Liberec - Lázně, Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

18.1.2018 až 29.4.2018

51. ČEZ Jizerská 50

Bedřichov, Bedřichov 218, Bedřichov, 468 12

16.2.2018 až 18.2.2018

Liberec

Bedna Klub, Hanychovská 10 / 328, Liberec, 460 07, http://www.bednaklub.cz,

http://www.facebook.com/bednaklub

NONSTOP country bál, http://www.bednaklub.cz/akce/country-bal/

První country bál v Bedně s kapelou Nonstop.

2.2.2018 od 20:00

Eric Clapton Tribute – Cliff Stevens Band,

http://www.bednaklub.cz/akce/eric-clapton-tribute-cliff-stevens-band/

Koncert Cliffa Stevense (USA), dokonalého dvojníka Erica Claptona, jak vzhledem, tak i

hudebním provedením!

3.2.2018 od 20:00

Energit & Luboš Andršt, http://www.bednaklub.cz/akce/energit/

Jak bájný Fénix z popela povstala před nemnoha lety opět legendární skupina z počátku

sedmdesátých let. Řeč je o kapele Energit, spojené především s osobností Luboše Andršta.

9.2.2018 od 20:00

ERIDU – Black Sabbath acoustic cover,

http://www.bednaklub.cz/akce/eridu-black-sabbath-acoustic-cover/

Kapela Eridu nám nabídne repertoár kapely Black Sabbath v akustickém podání s důrazem

na jejich bluesové kořeny i vlastní tvorbu.

10.2.2018 od 20:00

FBAND – Valentinská zábava, http://www.bednaklub.cz/akce/fband/

FBAND hraje k tanci i poslechu především české, ale i zahraniční hity zvláště z období

šedesátých až osmdesátých let. Repertoár je multižánrový-pop, beat, rock, muzikál… 

14.2.2018 od 20:00

Záviš & Kohout plaší smrt & Falešný obvinění – akustický koncert!!,

http://www.bednaklub.cz/akce/zavis-kohout-plasi-smrt-falesny-obvineni-akusticky-koncert/

Záviš, vlastním jménem Milan Smrčka je český zpěvák, písničkář a básník. Záviš bývá

nazýván Kníže pornofolku a jeho tvorba je označována jako „pornofolk“.

16.2.2018 od 20:00

PROGRES 2 slaví v Bedně 50 let!, http://www.bednaklub.cz/akce/progres-2-slavi-v-bedne-50-let/

…Myslím, že podobná artrocková skupina u nás nikdy nebyla… David Koller 

17.2.2018 od 20:00

Petr Kalandra Memory Band, http://www.bednaklub.cz/akce/petr-kalandra-memory-band/

Skupina Petr Kalandra Memory Band vznikla v roce 2005 jako pocta Petrovi Kalandrovi. Jejich

koncerty jsou nabité hitovkami, ale i méně známými skladbami z repertoáru a archivu Petra

Kalandry, Marsyas, ASPM či Boba Dylana.

21.2.2018 od 19:30

Abraxas – poloakustické vystoupení, http://www.bednaklub.cz/akce/abraxas-poloakusticke-vystoupeni/

Abraxas v roce 2016 oslavil již 40 narozeniny. Skupina je momentálně ve skvělé kondici a

koncerty jsou všeobecně velice kladně přijímány. 

23.2.2018 od 20:00

NASYCEN & HUSH, http://www.bednaklub.cz/akce/nasycen-hush/

Hush sází především na energii a melodičnost ve spojení s anglickými texty.. Současnou

sestavu tvoří zpěvák Majkl Kurilla, kytarista Ondra Rusnák, basiska Martin Bouchal a bubeník

Honza Kubánek.

24.2.2018 od 20:00

Centrum Vlasty Buriana, Široká 179 / 38, Liberec, 460 01, http://www.vlasta-burian.cz

Akvarel - svět fantazie, http://www.vlasta-burian.cz 12.1.2018 až 14.2.2018

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Výstava obrazů účastníků kurzu DDM Větrník „AKVAREL-SVĚT FANTAZIE“ Vernisáž 12. 1. v

17 hod. Otvírací doba: úterý-pátek 14:00-17:30 hod.

Clarion Grandhotel Zlatý Lev ****, Gutenbergova 3, Liberec, 460 01,

http://www.clariongrandhotelzlatylev.com

13. ročník Benefičního plesu hejtmana, http://www.kraj-lbc.cz

V pořadí 13. ročník Benefičního plesu hejtmana Libereckého kraje se koná dne 2. února 2018

od 20:00 hodin v Clarion Grandhotelu Zlatý Lev. Hlavními hosty večera budou Ewa Farna a

Itcho Pčelár, k tanci a poslechu zahraje oblíbený Big O´Band.

2.2.2018 od 20:00

20. ples zemědělců a potravinářů

Hrají: Bohemia Universal Band, Cimbál Bohuslava Eliáše, host: Ondřej Ruml, předtančení:

A-Styl Liberec. Bohatá tombola od zemědělců a potravinářů LK. 

16.2.2018

DinoPark Liberec, Palachova 1404, Liberec, 460 90, http://www.dinopark.cz

Pololetní prázdniny v DinoParku, http://www.dinopark.cz

Pololetní prázdniny...přijď se pochlubit se svým vysvědčením, a pokud máš samé jedničky,

budeš mít vstup zadarmo!

2.2.2018

Divadlo F. X. Šaldy Liberec, nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01, http://www.saldovo-divadlo.cz,

http://www.evstupenka.cz

Tajuplný ostrov, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Veselý kankán pro celou rodinu.

11.1.2018 od 19:00

16.2.2018 od 19:00

Absolvent, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

"Rozepnul bys mi šaty, Benjamine?" 

20.1.2018 od 19:00

17.2.2018 od 19:00

Dům dětí a mládeže Liberec - Větrník, Riegrova 16, Liberec, 460 01, http://www.ddmliberec.cz

Maškarní bál v bačkorách, http://www.ddmliberec.cz

Můžete se těšit nejen na soutěž o nejlepší masku a nejoriginálnější bačkory, ale také na

tvořivou dílničku zaměřenou na výrobu masek, hernu pro nejmenší, autodráhu, taneční

vystoupení a na mnoho dalšího! Vstupné na akci je 30 Kč na osobu, přezůvky podmínkou! 

3.2.2018 od 14:00

Pohádky Loutkového divadla Spojáček, http://www.spojacek.cz

Program: 20.1. Kašpárek a Král Větrů / 17.2. Jak Kašpárek léčil draka / 17.3. Pilulky čaroděje

Dobroděje. Představení se konají v DDM Větrník od 10:00 a 15:00 hodin.

20.1.2018

17.2.2018

17.3.2018

Tiffany technika

Budeme řezat tabulkové sklo na předem určené dílky, pak je obrousíme, olepíme samolepící

měděnou páskou a nakonec je spájíme - dle návrhu - k sobě. Tím nám může vzniknout

šperk, drobná vitrážka, svícínek, krabička, či něco jiného. Veškeré pomůcky a materiál bude

připraven, rovněž odborné vedení zkušené lektorky i drobné občerstvení. Cena 550 Kč.

Rezervace na: vendy.koskova@ddmliberec.cz

13.1.2018

17.2.2018

Drátování - stojánek na knihu (kuchařku) či tablet

Společně si vyrobíme stojánek na kuchařku či jej budete moci používat i na tablet. Používat

budeme černý drát - vznikne vám zcela originální a pevný stojánek. Veškeré pomůcky a

materiál bude připraven, rovněž odborné vedení zkušené lektorky i drobné občerstvení.

Cena 350 Kč. Rezervace na: vendy.koskova@ddmliberec.cz

17.2.2018

Kurz fusingu - mísy, http://www.ddmliberec.cz

Další ze skleněných kurzů - spékání a tvarování jednotlivých sklíček - tentokrát si společně

připravíme mísu z průhledného skla (na základní desku budeme lepit jednotlivé motivy z

průhledných skel - něco jako mozaiku - celé dílo potom prosypeme barevnou skleněnou drtí)

- po "zapečení" v profi peci nám vznikne zcela originální mísa..Cena kurzu je 300 Kč včetně

materiálu i vypálení. Přihláška:vendy.koskova@ddmliberec.cz

17.2.2018

Cínování - krabička

Každý obdrží pocínovanou krabičku, na které si pomocí postříbřených drátů vyrobíme nějaké

motivy - např papouška. Drátky si budeme tvarovat ideálně podle nákresu, následně je

připájíme a propájíme k víčku krabičky. Jednotlivé plošky si nakonec vybarvíme speciálními

barvami - bude to trošku vypadat jako smalt. Cena kurzu: 300 Kč (včetně materiálu a

drobného občerstvení). Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

18.2.2018

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.2.2018 do 28.2.2018

Fusing - prostorové květy

Z tabulového skla si uřízneme jednotlivé okvětní lístky. Ty dotvoříme barevnými skleněnými

frity či speciálními barvami. Poskládáme na sebe a dáme do pece zapéct. Následně vložíme

do speciálně vytvořené formy, kde nám polotovar "lehne" do tvaru zvoleného květu. Cena za

kurz je 300 Kč. Přihláška:vendy.koskova@ddmliberec.cz

25.2.2018

Keramika - koule

Vyrobíme si minimálně dva typy koulí - jednu budete mít "předtočenou". Do ní vyřízneme

různé motivy - bude sloužit jako "lucernička" na čajovku. Druhou vyrobíme pomocí sádrové

formy - vznikne nám záhlad pro další tvorbu. Kurz proběhne 24.-25.02.2018 - v sobotu

dopoledne a v neděli odpoledne. Cena kurzu: 550 Kč (včetně materiálu a drobného

občerstvení). Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

24.2.2018 až 25.2.2018

Keramika - lampy

Kurz proběhne v sobotu odpoledne a v neděli dopoledne (24.-25.02.2018). Pomocí

sádrových forem si připravíme jednotlivé strany lampy, z plátů sestavíme víčko a nožičky -

to bude práce na sobotu. V neděli celou lampu sestavíme a natřeme prokreslovací patinou

(po vypálení bude vzhled kovu). Cena kurzu: 550 Kč (včetně materiálu a drobného

občerstvení). Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

24.2.2018 až 25.2.2018

Dům kultury Liberec, Soukenné nám. 613, Liberec, 460 01, http://www.dkliberec.cz

Mandrage Tour 2018, http://www.dkliberec.cz

Kapela Mandrage na rok 2018 přichystala turné k nové desce. Tour rozhodně není kopií

toho, co jste měli možnost vidět a slyšet v minulých letech, kapela zve na zcela novou,

originální podívanou, zajímavou po vizuální, technické i hudební stránce. Jednou ze zastávek

je také liberecký Dům kultury, vstupenky jsou k dostání v síti Ticketstream.

8.2.2018

Ruský klasický balet "Louskáček", http://www.dkliberec.cz

Poprvé v historii v jednom představení bude spojeno Scéna a Led, na kterém bude Ruský

Klasický Balet pod vedením HASSANA USMANOVA! S účastí sólistů Divadla Bolšego (Moskva)

a Maryinskego Divadla (Petrohrad) Můžete vidět kombinace klasického baletu a

krasobruslení na ledě!

11.2.2018 od 19:00

Únorové plesy v Domě kultury, http://www.dkliberec.cz/plesy

Zveme vás na plesy do Domu kultury. Přehled plesů naleznete v odkaze.

2.2.2018

3.2.2018

9.2.2018

10.2.2018

16.2.2018

17.2.2018

23.2.2018

24.2.2018

FC Slovan Liberec a.s., Na Hradbách 1300, Liberec, 460 01, http://www.fcslovanliberec.cz

HET Liga 2017/18: Domácí utkání FC Slovan Liberec, http://www.fcslovanliberec.cz

Přehled utkání: 2.12. Liberec x Olomouc / 24.2. Liberec x Mladá Boleslav.

2.12.2017

24.2.2018

Galerie Prostor 228, Studničná 9 / 227, Liberec, 460 59, http://www.prostor228.cz

Vladimír Větrovský, http://www.prostor228.cz

Vladimír Větrovský patří k výrazným osobnostem koloristicko-expresivní linie české malby.

Charakteristické pro jeho tvorbu je suverénní, energické, barevné gesto. Odhodlanost a

spontaneita v jeho malbě je charakterizována jistými tahy. Výstava je přístupná út,st:

9:00-13:00 a 14:30-19:00 hod.

1.1.2018 až 28.2.2018

Home Credit Arena a Sport Park Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07,

http://www.sportparkliberec.cz, http://www.homecreditarena.cz

Tipsport Extraliga 2017/18: Domácí utkání HC Bílí Tygři Liberec, http://www.hcbilitygri.cz

Přehled utkání: 4.2. HC Sparta Praha / 26.2. HC Dukla Jihlava / 27.2. HC Dukla Jihlava / 2.3.

HC Škoda Plzeň. Pozor změna termínů možná, sledujte prosím stránky klubu.

4.2.2018

26.2.2018

27.2.2018

2.3.2018

MČR JUNIORŮ A TP ŽACTVA, PČR SENIORŮ 2018

Liberec hostí souboj nejlepších juniorů a juniorek v krasobruslení.

9.2.2018 až 11.2.2018

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 1.2.2018 do 28.2.2018

DRACULA – MUZIKÁLOVÁ LEGENDA, +420602410611, 

http://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/dracula-muzikalova-legenda

Nejúspěšnější muzikál v historii České republiky se vrací po třech letech v koncertní verzi do

Liberce! Děsuplný příběh plný romantiky, strachu, ale i nekonečné lásky.

13.2.2018 od 19:00

Hotel Liberec***, Šaldovo náměstí 6 / 1345, Liberec, 460 01, http://www.hotel-liberec.eu

Šachový turnaj: Open Liberec 2018, http://www.czechtour.net/cz/open-liberec/

XVIII. ročník mezinárodního šachového festivalu, součást seriálu CZECH TOUR 2017/2018.

24.2.2018 až 3.3.2018

Hotel Petra, Ještědská 121 / 680, Liberec, 460 08, http://www.hotelpetra.cz,

http://www.facebook.com/Hotel.Petra

Únorové akce v Hotelu Petra, http://www.hotelpetra.cz

Program: 2.2. Už jedou! / 23.2. Kapela Aura.

2.2.2018

23.2.2018

iQLANDIA, Nitranská 10, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz

iQlandia Liberec uzavřena, http://www.iqlandia.cz

Z důvodu natáčení je ve dnech 29. 1. – 1. 2. 2018 iQLANDIA kompletně uzavřena. Děkujeme

za pochopení.

29.1.2018 až 1.2.2018

Mladým chemiQem v liberecké iQLANDII, +420486103090

Posvítit si zkumavkou, vyrobit si z ní neviditelný hasicí přístroj, či dokonce topení? V

liberecké iQLANDII vám prozradí, jak na to! Dorazte o víkendu do laboratoří science centra a

zapojte se do speciálního světelného workshopu „Mladý chemiQ“. 

20.1.2018 až 21.1.2018 od 14:00,

od 15:00

27.1.2018 až 28.1.2018 od 14:00,

od 15:00

2.2.2018 až 28.2.2018 od 14:00,

od 15:00

iQpark - Centrum Babylon Liberec, Nitranská 1, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

Přitažlivá Magnetománie v iQPARKU, +420486103090

Pokud máte menší děti, tak vás jistě nadchne workshop libereckého iQPARKU, který bude

doslova přitažlivý. Nese totiž název Magnetománie. 

20.1.2018 až 21.1.2018 od 14:00

27.1.2018 až 28.1.2018 od 14:00

3.2.2018 až 4.2.2018 od 14:00

10.2.2018 až 11.2.2018 od 14:00

17.2.2018 až 18.2.2018 od 14:00

JIMMY´s divadelní klub, nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01, http://www.jimmys.cz

Maškarní seznamovací večírek, http://bit.ly/2lUjbft

Hledáte lásku? Jste srdečně zváni na "Maškarní seznamovací večírek" v Jimmy´s divadelním

klubu. Registrace je nutná předem: tel: 603946682, e-mail: lankova@sdruzenitulipan.cz

17.2.2018 od 18:00

Kavárna Bez konceptu, Husova 87 / 1094, Liberec, 460 01, http://www.bezkonceptu.cz

Výstava: Slané ženy, http://www.facebook.com/bezkonceptu/

Výstava: Slané ženy očima Roberta Vana. Vernisáž s dražbou fotografií a představením

charitativního kalendáře se koná 17.1. v 19 hod.

17.1.2018 až 11.2.2018

Kavárna Harlequin, sovova 584 / 2, Liberec, 460 01

2. Winter Night race - charitativní závod pro Jedličkův ústav,

http://www.facebook.com/events/1947179182162719

Běžecký a Canicrossový závod s čelovkou. Tento závod bude tentokrát charitativní pro

Jedličkův ústav Liberec, tak neváhej a přijď podpořit dobrou věc. Prezentace v 16:30 hod.

24.2.2018 od 16:30

kino Varšava, Frýdlantská 285, Liberec, 460 01, http://www.kinovarsava.cz

Mých 9 měsíců na Bali - vyprávění Šárky Hlouškové

V hodinové povídání se posluchači dozví, nejen Bali a o jeho krásách, ale také o životě

obyčejných lidí z vesničky Seray, která je ve východní části Bali a kde nebydlí žádní turisté. 

6.2.2018 od 19:00

ZUŠ - koncert pěvecké třídy Ireny Kurfiřtové

Klavírní doprovod - Eva Dvořáková.

13.2.2018 od 16:00

Těla, http://www.kinovarsava.cz

Benefiční koncert známé rockové kapely ve prospěch Kina Varšava.

24.2.2018,

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Severská filmová zima, http://www.kinovarsava.cz

Filmový festival, který pořádá severský filmový klub (http://www.sfklub.cz) s cílem

zprostředkovat českým divákům kvalitní severskou kinematografii.

15.2.2018 až 17.2.2018

Výstava Ateliéru Václava Kováře, http://www.kinovarsava.cz

Liberecký výtvarný ateliér pořádá již tradičně výstavu ke konci semestru. Každý frekventant

výtvarných kurzů tohoto ateliéru má možnost prezentovat zde své nejlepší dílo. K vidění

budou díla dospělých i dětí, kresby, malby, grafiky i objekty. Výstava potrvá až do 18.2. V

prostorách balkonu a Barandoffu. Možnost zhlédnutí v otevíracích hodinách kavárny.

4.2.2018 až 18.2.2018

Knihkupectví a antikvariát Fryč, Pražská 14 / 137, Liberec, 460 01

Radkin Honzák: Emoce a nemoce, http://www.facebook.com/events/996326667181569/

Povídání o strachu, hněvu a jiných pocitech a také o tom, jak se dívat na psychosomatiku.

Přednáší MUDr. Radkin Honzák, známý a oblíbený psychiatr IKEM a REMEDIS, sekundární

lékař Psychiatrické léčebny Bohnice, asistent ÚVL 1. LF UK.

1.2.2018 od 18:00 do 19:30

Science café: Městské legendy a fámy, http://www.facebook.com/events/950683838434300

Daří se v postpravdivé době takzvaným městským legendám, které v nedávné minulosti

putovaly napříč regiony, děsily důvěřivé obyvatele a spoluutvářely městský folklor? Pozná

dnešní člověk městskou legendu od skutečné historky? Do světa péráka nebo černé sanitky

nás vezme etnolog a folklorista Petr Janeček, PhD. působící v Národním muzeu nebo na

Univerzitě Karlově.

5.2.2018 od 17:30 do 19:00

Sudbury škola - cesta ke svobodě, http://www.facebook.com/events/161927081104790/

Večer pro příznivce alternativních metod vzdělávání. Pokud zastáváte názor, že dítě se

nejlépe učí z vlastní chuti a potřeby, v rámci hry a není potřeba zvonění či lavic, pak jste ve

Svobodné škole správně. Pokud mezi nadšence nepatříte, mohli by vás její zástupci

přesvědčit o smysluplnosti této praxe.

8.2.2018 od 17:30 do 19:00

Stinka a únorový Open Mic, http://www.facebook.com/events/415832542168924/

Za hudebním projektem STINKA stojí persona muzikantky a spisovatelky Hany Lundiakové.

Její devizou je nezvykle energická akordeonová hra a sytý alt až kontraalt, pronikající do

morku kostí stejně jako její nesmlouvavé texty.

9.2.2018 od 19:00 do 22:00

Kateřinští ochotníci: výstava fotografií Ivana Brabce, http://www.katerinky.cz

Výstava fotografií Ivana Brabce z představení, zkoušek a jiného života ochotnického divadla

z Kateřinek probíá od 1.2. do 28.2.2018 v Knihkupectví a antikvariátu Fryč.

1.2.2018 až 28.2.2018

Kostel sv. Vojtěcha, Křižanská, Liberec, 460 02, http://www.ostasov.eu/kostel-sv-vojtecha/,

http://bohosluzby.rkc-lbc.cz/

Ostašovský masopust, http://www.ostasov.eu

Slavnostní zahájení, průvod maškar, hudba, tanec, občerstvení (domácí zabijačka!)...

10.2.2018 od 13:00

Krajská vědecká knihovna v Liberci, Rumjancevova 1 / 1362, Liberec, 460 53, http://www.kvkli.cz

NEZBEDNÁ KŮZLÁTKA, +420482412111, http://www.kvkli.cz

pořad z cyklu Sobotní pohádky

3.2.2018 od 10:00

Petr Horálek - vzácné chvíle pod hvězdným nebem

Výstava velkoformátových fotografií fotografa, spisovatele, cestovatele a astronoma Petra

Horálka.

5.1.2018 až 2.2.2018

Krasohled - dílna Liberec, Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 01

Scrapbookové pátky, http://www.krasohled.info

Scrapbooking je způsob zpracování fotoalb, deníků, přáníček nebo dárků. Přijďte se

přesvědčit, že se dá velmi snadno kouzlení s papírem a fotografiemi podlehnout. Rezervace

nutná! Kontakt: pavla.petrnouskova@email.cz, tel: 776665336.

5.1.2018 od 16:00 do 19:00

26.1.2018 od 16:00 do 19:00

2.2.2018 od 16:00 do 19:00

KultiVAR, Na Rybníčku 6, Liberec, 460 01, http://www.kultivar.xyz, http://www.facebook.com/kultivar

Nazdar, bazar, http://www.facebook.com/events/386453238482120/

Přijďte na Dařiště – místo kde můžete věnovat věci do domácnosti, které mohou udělat

někomu dalšímu radost, a vy sami je již nevyužijete. Přijďte si také vybrat co by se hodilo

Vám, čím se můžete obdarovat Vy sami. Toto se děje bez peněz a není ani nutná výměna.

1.2.2018 od 17:00 do 21:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Prostě darování a obdarovaní. 

Koučovací snídaně s Pavlem Moricem, http://www.facebook.com/events/571618059855316/

Zveme vás na další koučovací snídani, kterou opět povede Pavel Moric: Cesta začíná

zkoumáním toho, jak dosáhnout spokojenosti a naplnění, protože právě po těchto kvalitách v

životě toužíme nejvíc.

2.2.2018 od 8:30 do 11:30

Bylinkový workshop: Komplexní péče o pleť, http://www.facebook.com/events/1556441601105725/

Máme pro vás připravený další bylinkový workshop. Tentokrát zaměření na komplexní péči o

pleť. Lektorka Klára Kantová z Alta herba si pro vás připravila sérii kosmetických produktů,

které vás prozáří a pleť nezatíží zbytečnou chemií!

2.2.2018 od 17:30 do 20:30

Amazonia - Šamanismus v životě indiánů, http://www.facebook.com/events/1863027853987594/

Tato přednáška se zaměřuje na život a spirituální svět významných indiánských kmenů

Peruánské Amazonie, především na šamanismus a mytologii indiánských etnik v dnešní

době. 

8.2.2018 od 18:30 do 21:30

Workshop animovaného filmu s Annou Mastníkovou,

http://www.facebook.com/events/1424947957580946/

Kurz je pro malé i velké (4-80 let), nemusíte umět kreslit a odnesete si např krásný

animovaný pozdrav domů.. Animovanou pohlednici! Flashku s sebou! Na workshop máme

kapacitu cca 14 lidí. Pro rodiče s dětmi bude vyhrazeno dopoledne, pro dospěláky odpoledne

od 13:30. Zdarma. Rezervace nutná: kultivar@kultivar.xyz

10.2.2018 od 9:00 do 17:00

Seminář porodní asistentky Martiny Suchardové,

http://www.facebook.com/events/1504772312934294/

Přijměte pozvání na seminář zkušené porodní asistentky Martiny Suchardové, která vás

laskavě a profesionálně provede na vaší cestě k přirozenému porodu.

15.2.2018 od 13:00 do 19:00

Jan Bružeňák - Křest CD v Libereci, http://www.facebook.com/events/313604625797179

Přijměte srdečné pozvání na druhý z koncertů u příležitosti křestu mého CD "Posílám

pozdrav" , tentokrát v Liberci. Vstupné 100 Kč.

16.2.2018 od 19:00 do 22:00

Tom Poutník: beseda o astrálním cestování!, http://www.facebook.com/events/202389276980880/

Přijměte pozvání na velmi neobvyklou besedu o cestování. Bude s Tomem Poutníkem, po

hvězdách a astrálních světech. Tom bude mluvit nejen o astrálním cestování, ale také

lucidním snění a rozšířeném vědomí. 

22.2.2018 od 19:00 do 22:00

Vyrob si vlastní make-up - Bylinkový workshop v KultiVARu,

http://www.facebook.com/events/400312420390043/

Kdo z vás by si doma nechtěl vyrobit bylinkovou kosmetiku přesně podle typu vaší pleti a

bez zbytečných ropných přísad? Tak u nás si vyrobíte vše dle typu dané pleti a odnesete si

kromě návodu jak na to i sáček báze a oxidů na míchání pudru a make-upu doma.

23.2.2018 od 17:30 do 20:30

Liberec, Liberec, http://www.liberec.cz, http://www.visitliberec.eu

Inspiromat řemeslných technik: Papírové květiny, +420777749315, http://www.cmelak.cz

Seminář nejen pro pedagogy s jednoduchými nápady na méně tradiční výrobky z papíru

použitelné ve výuce. Každý účastník si odnese vlastnoručně vyrobená květinová díla.  

14.2.2018 od 15:00 do 17:00

Liberecké podzemí, Lucemburská, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

Komentovaná prohlídka CO krytu (podzemí), http://www.visitliberec.eu

Každou I. sobotu v měsíci je možné navštívit v rámci komentovaných prohlídek CO kryt v

Lucemburské ulici. Časy prohlídek: 8:30, 10:00 a 11:30 hod. Prodej vstupenek: Městské

informační centrum Liberec.

6.1.2018 od 8:30 do 11:30

3.2.2018 od 8:30 do 11:30

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

ABONENTNÍ KONCERT PRAGA CAMERATA

Vychází z tradice souboru Pražští komorní sólisté, který vznikl již v roce 1961. U zrodu tohoto

tělesa stál např. budoucí šéfdirigent České filharmonie Václav Neumann. Dnešní umělecký

vedoucí souboru PAVEL HŮLA byl členem Pražských komorních sólistů již od roku 1972.

Specifikou tohoto tělesa je, že jeho členové jsou vynikajícími instrumentalisty - hráči, kteří se

věnují většinou pouze komorní hudbě. Samotný repertoár je široký, obsahuje významná díla

barokní, klasická, romantická i současná.

1.2.2018 od 19:00

KRYSÁCI A ZTRACENÝ LUDVÍK 3.2.2018 od 17:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Pohádka pro malé i velké

PÍSKOMIL SE VRACÍ

Dovádivý koncert pro rodiny s dětmi Kapela patří k jedné z mála profesionálních kapel v ČR,

která se věnuje výhradně moderní dětské tvorbě a tvoří mezigenerační zábavu, při níž se

baví nejen děti, ale i rodiče. Při jejich živelném koncertu si užijete vtipné a originální texty,

našlápnuté písničky, barevné kostýmy a skvělou práci s dětským publikem. 

4.2.2018 od 15:00

MATĚJ BALGA: NA KOLE A NA KAJAKU KOLEM SVĚTA

Na začátku byla jedna dívka, zlomené srdce, vážná nemoc a kolo z bazaru. Psal se říjen

2014, když Matěj Balga vybral osm set dolarů a vydal se hledat ztracenou lásku a léčit své

rány tam, kde ožívají romány Jacka Kerouaca a dny začínají dříve.

5.2.2018 od 19:30

CELEBRITY S.R.O., http://www.evstupenka.cz/celebrity-sro-e33536.htm

Divadelní představení s Adélou Gondíkovou, Lukášem Pavláskem a Oldřichem Víznerem.

Není větší tragédie, než pracovat v televizní zábavě... Divadelní komedie o natáčení

nekonečného seriálu, kde úspěch určuje reklama a procento sledovanosti. 

7.2.2018 od 19:00

ROHÁČI, http://www.evstupenka.cz/rohaci-e33848.htm

Skupina vyznávající repertoárovou pestrost, pohybující se v oblasti country, jazzu, spirituálů

nebo písní lidových.

8.2.2018 od 19:30

XIII. ples Zoo Liberec, http://www.zooliberec.cz/akce-ples-zoo-liberec-1.html

Srdečně vás zveme na dvanáctý ples Zoo Liberec, ve stylu "Českého lva". K tanci a poslechu

bude celý večer hrát orchestr Ladislava Bareše a skupina Přehmat. Během plesu se také

můžete těšit na tematickou výzdobu, fotokoutek a slosování vstupenek.

10.2.2018 od 20:00

UŽ NIKDY PĚŠKY PO ARMÉNII A GRUZII, http://www.evstupenka.cz/

Cestovatelská projekce / stand-up Ladislava Zibury. 25letý excentrický poutník se tentokrát

vydává probádat Arménii, Gruzii a Náhorní Karabach. Očekává nenáročný výlet, situace se

mu však brzy vymkne z nohou. Ať už se princ Ládík zrovna otráví alkoholem, zabloudí na

minové pole nebo zachraňuje život štěňátek, vším ale proplouvá s neobyčejnou lehkostí.

13.2.2018 od 17:30,

od 20:30

AKCENT, http://www.evstupenka.cz/akcent--e33851.htm 16.2.2018 od 19:30

3600 KM PĚŠKY PO HRANICÍCH ČESKOSLOVENSKA, http://www.evstupenka.cz

Václav Malinský - cestovatel, dobrodruh, fotograf. Před časem opustil zaměstnání a začal si

plnit své sny. Po čase začal plnit sny druhým a své cesty propojil s dobročinností. Tentokrát

se rozhodl pěšky obejít celé bývalé Československo po hranicích. A aby si nekráčel jen tak,

věnoval celou cestu holčičce s mozkovou obrnou - Emičce. 80% ze vstupného půjde na

sbírkový účet Emičky 

19.2.2018 od 19:30

RADŮZA, http://www.evstupenka.cz/raduza-e33849.htm

Zpěvačka, multiinstrumentalistka a autorka hudby i textů.

21.2.2018 od 19:30

ARCHA SVĚTEL A STÍNŮ,

http://www.evstupenka.cz/archa-svetel-a-stinu-aneb-24-hodin-strazcem-nosorozcu-e33748.htm

aneb 24 hodin strážcem nosorožců 24 hodin s protipytláckou patrolou v přísně střeženém

území, natáčení v buši se sloními sirotky nebo výstup na nebezpečnou horu Mt.Kenya... Film

"Archa světel a stínů" má za sebou další natáčecí epizodu. O nevšedních zážitcích přijde

vyprávět režisér Jan Svatoš. 

26.2.2018 od 19:30

Multikino Cinestar Liberec, České Mládeže 456, Liberec, 463 12, http://www.cinestar.cz

Casting: Miss Liberecký kraj 2018, http://www.misslibereckykraj.cz

Bydlíš, studuješ nebo pracuješ v Libereckém kraji? Okus atmosféru velké soutěže a doraz na

casting! Veškeré informace najdeš na webu v odkaze.

6.2.2018 od 16:00

Naivní divadlo Liberec, Moskevská 18 / 32, Liberec, 460 31, http://www.naivnidivadlo.cz

O beránkovi, který spadl z nebe, http://www.naivnidivadlo.cz

Pohádka o oblačném beránku, který se chce vrátit zpět na oblohu.

3.2.2018 od 10:00

Velbloud, ryba, slepice aneb Námořnická historie, http://www.naivnidivadlo.cz

Tři klasické pohádky v námořnickém tričku.

10.2.2018 od 10:00

PREMIÉRA: Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy (fear, uncertainty &

doubt), http://www.naivnidivadlo.cz

16.2.2018 od 18:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Adventura z rozhraní světa dětského a dospělého. Něco mezi fan fiction, role-playing games

a hrozně dlouhou prázdnou černou školní chodbou.

Jak chodil Kuba za Markytou a Tři přadleny, http://www.naivnidivadlo.cz

Dvě pohádky o tom, že hloupost se nevyplácí a lenost někdy nezná mezí.

17.2.2018 od 10:00

VEČER V NDL – IDDQD: Goon – Krvavá pomsta!, http://www.naivnidivadlo.cz

Krvavá komiksová jízda plná krve, komiksový poetiky a jízdních řádů.

21.2.2018 od 19:30

ŽLUTÉ – MODRÁ – ZELENÝ, http://www.naivnidivadlo.cz

Na počátku byl svět bezbarvý a prázdný. Ale pak se začaly dít čarodějné věci... Inscenace na

motivy knihy Daniely Fischerové Duhové pohádky.

24.2.2018 od 10:00,

od 15:00

Nákupní Galerie Plaza, Palachova 1404, Liberec, 460 01, http://www.liberecplaza.cz

Sváťovo divadlo, http://www.ocplazaliberec.cz

Z pohádky do pohádky. Začátek pohádky je v 10:00 hodin: 13.1. Rozmarná princezna / 3.2.

Míša Kulička / 24.2. Kašpárek a Baba Jaga / 17.3. Vyprávění ovčí babičky.

13.1.2018 od 10:00

3.2.2018 od 10:00

24.2.2018 od 10:00

17.3.2018 od 10:00

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

ČEZ Energy Fest s Tata Bojs, http://business.facebook.com/events/150976225530451

Stejně jako v minulých letech nebude Jizerská 50 jen o lyžování. Skupina ČEZ vám i s 51.

ročníkem legendárního laufařského závodu přináší ČEZ Energy Fest. V předvečer hlavního

závodu vystoupí na libereckém náměstí Dr. E. Beneše kapela Tata Bojs. Akce začíná v 16:30,

kapela Tata Bojs vystoupí od 18:00 hod. Vstup zdarma.

17.2.2018

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

Powertexové kočky, http://www.facebook.com/events/142608289782335/

Studio Arttetta: Opět se bude konat jeden z našich nejoblíbenějších workshopů - výroba

powertexových koček. Počet míst omezen - nutná rezervace místa! Objednat se můžete

osobně v našem studiu v OC Forum Liberec, 2. patro nebo na tel.: 605 213 044 či e-mailu:

petra@artteta.cz

17.2.2018 od 11:00 do 17:00

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

Dětská divadelní představení v Nise, http://www.nisaliberec.cz

Dětská představení se konají vždy od 14 a 15 hod. v 1. patře před obchodem xBags, vstup

zdarma. Program na únor: 4.2. Vodnická pohádka / 11.2. Jak šel Kozlík do světa / 18.2. O

pyšné čarodějnici / 25.2. Masopustní pohádka.

4.2.2018

11.2.2018

18.2.2018

25.2.2018

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

Johann Adalbert Angermeyer: Příroda v obrazárně

Johann Adalbert Angermeyer se specializoval na kabinetní obrazy květin, ptáků, ovoce a

přírodních zákoutí. Výstava, která je první soubornou přehlídkou díla tohoto malíře v

celoevropském kontextu, představí na čtyřicet obrazů J. A. Angermeyera a jeho předchůdců,

současníků i následovníků.

14.12.2017 až 4.3.2018

Aleš Čermák: Zesilovač prachu

Liberecká výstava navazuje na výzkumný projekt, který umělec zahájil během své stáže v

Londýně letos na jaře. Ve snímku AiS&SiA se Čermák opět soustředí na lokální

socio-politicko-technologická témata s globálním přesahem. 

14.12.2017 až 4.3.2018

F. X Šalda a výtvarné umění

Literární kritik, novinář a spisovatel, liberecký rodák F. X. Šalda (1867–1937) věnoval část

své tvorby umělecké kritici. Přehlídka ukáže vybraná díla českého výtvarného umění,

kterými se Šalda ve svých recenzích a úvahách jmenovitě zabýval. Vystaveny budou obrazy

Jana Zrzavého, Miloše Jiránka, Antonína Slavíčka a dalších.

14.12.2017 až 4.3.2018

Skol!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace, http://www.ogl.cz

Nejslavnější dálkový lyžařský závod v České republice není třeba představovat. V letošním

roce se Jizerská 50 po vzoru jiných velkých sportovních akcí rozrůstá o uměleckou vložku.

Dvanáct českých výtvarných umělců se nechalo inspirovat fenomenálním závodem a jeho

atmosférou a vytvořili umělecká díla, která si můžete prohlédnout v naší galerii.

18.1.2018 až 29.4.2018

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Midasův dotyk

Midas byl podle řeckých bájí král, jehož dotyk proměňoval vše ve zlato. Výstavu současného

umění s názvem Midasův dotyk, připravil kurátor Viktor Čech a představí se na ní např.

Natália Trejbalová (Itálie), Milan Mazúr, Zuzana Žabková (oba Slovensko), Andrea Mikysová

nebo Ivana Pavlíčková (obě Česká republika).

18.1.2018 až 29.4.2018

Hrůzy války

Rok 2018 bude zasvěcen oslavám vzniku Československé republiky před 100 lety. Tato

výstava se ale dívá hlouběji do minulosti a připomíná stejně tak důležitou dějinnou událost,

která ovlivnila celou Evropu, a tou je třicetiletá válka.

18.1.2018 až 29.4.2018

Rekreačně-sportovní areál Vesec, Sportovní areál Vesec, Liberec, 463 11, http://www.skijested.cz

360° Challenge Winter, http://www.facebook.com/events/1951007465154863

Již třetí zimní 360°Challenge zažijete v Liberci přímo pod samotným Ještědem v areálu

Vesec! Ukaž nám, že zima tě nerozhodí a že i ty na to máš! Čekají na tebe 3 kola po 2 km a

v každém kole 4 stanoviště, na kterých jsou dva cviky.

3.2.2018 od 9:00 do 14:00

Restaurace U Košků, Vrchlického 50 / 15, Liberec, 460 14

Únorové plesy v U Košků

Únorové plesy: 3.2. Pejskařský ples (začátek v 19:00 hod.) / 10.2. Ples Ruprechtických

sousedů / 17.2. Myslivecký ples / 23.2. Ples Jizersko-ještědského horského spolku / 24.2. Ples

Skauti-Apolena Liberec.

3.2.2018 od 19:00

10.2.2018

17.2.2018

23.2.2018

24.2.2018

Ski areál Ještěd, Ještědská 50, Liberec, 460 08, http://www.skijested.cz

Tvoje lyže mají známou tvář, http://www.skijested.cz

Závody ve slalomu za účasti známých osobností. 

10.2.2018

Just Ride! Winter 2018 - Ještěd, http://www.facebook.com/events/143064379736492/

Už 9. ročník oblíbené série snowboardových happeningů Freeride.cz Just Ride! na českých

horách je tu po roce zase pro vás! Magazín Freeride.cz vám spolu se svými partnery opět

přiveze bohatý program pro ten nejlepší den na horách. 

3.2.2018 od 9:00 do 16:00

Technická univerzita v Liberci, Studentská 2, Liberec, 460 01

Ještěd f kleci, http://www.facebook.com/events/151632988936732/

Ateliér Karla Hubáčka, Fakulta umění a architektury TUL: Tradiční studentská soutěž na

Fakultě umění a architektury v Liberci, která uzavírá semestr a oceňuje nejlepší projekty.

Netradiční další ročník JFK bude tentokráte pojat ze širšího zorného úhlu - Těšíme se na vás!

8.2.2018 až 15.2.2018

TJ Starý Harcov, Otakarova 58, Liberec, 460 15

Šibřinky

TJ Starý Harcov Liberec vás srdečně zve na tradiční "Šibřinky" v sokolovně. K tanci zahraje

hudební skupina ABC band V. Koláře. Masky jsou vítány.

16.2.2018 od 20:00

Dětský karneval

Přijďte s dětmi do sokolovny na tradiční "Dětský karneval".

17.2.2018 od 14:00

VK DUKLA Liberec, Jeronýmova 522, Liberec, 460 07

Extraliga Muži 17/18: Domácí utkání VK Dukla Liberec, http://www.vkdukla.cz

Přehled utkání: 3.2. Liberec x Benátky / 10.3. Liberec x Ústí nad Labem.

3.2.2018

10.3.2018

Vlakové nádraží Liberec, Nákladní 495, Liberec, 460 01, http://www.cd.cz,

http://www.cd.cz/cd-online/staniceinfo.php?nazev=54212, http://jizdnirady.idnes.cz/vlaky/spojeni/

Tatrhy Liberec na vlakovém nádraží, http://www.facebook.com/events/1999014390313955/

Našli jsme pro vás spoustu nového i osvědčeného jídla, pití, krásných věcí a samozřejmě

nebude chybět ani bleší trh. Protože je ještě zima, tak se schováme pod střechu: trhy se

budou konat na hlavním vlakovém nádraží v Liberci mezi 1. a 3. nástupištěm v secesní hale.

18.2.2018 od 10:00 do 16:00

WELLNESS HOTEL BABYLON, Nitranská 1, Liberec, 460 01, http://www.hotelbabylon.cz,

http://www.facebook.com/HotelBabylon

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 1.2.2018 do 28.2.2018

NOVINKA - neomezený vstup do ZOO Liberec v rámci ubytování,

http://www.hotelbabylon.cz/cs

Máme skvělou novinku pro všechny milovníky ZOO!

1.5.2017 až 31.12.2025 od 8:00 do

23:59

ZŠ U Soudu, U Soudu 369 / 8, Liberec, 460 01

Škola hrou, http://www.pppliberec.cz/aktuality/skolahrouveskolnimroce20172018

Pedagogicko-psychologická poradna zve na sérii reedukačních aktivit a hrátek, která bude

probíhat 1x měsíčně v ZŠ Liberec, U Soudu. Aktivity jsou určeny žákům a žákyním druhých,

třetích a čtvrtých tříd, které mají potíže se psaním, čtením a počítáním, a jejich rodičům.

13.1.2018 od 9:00 do 11:30

10.2.2018 od 9:00 do 11:30

10.3.2018 od 9:00 do 11:30

14.4.2018 od 9:00 do 11:30

12.5.2018 od 9:00 do 11:30

Koupaliště Sluníčko, Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.koupalisteslunicko.cz

Vratislavické ski, http://www.facebook.com/events/550531898636508/

Tradiční závod v běhu na lyžích, který proběhne na loukách nad koupalištěm Sluníčko v

několika kategoriích. Registrace od 10:00 do 10:30 hodin. Součástí je také sjezd na čemkoliv

pro menší návštěvníky. Startovné zdarma. Zajištěno je malé občerstvení pro všechny

závodníky a pro vítěze zajímavé ceny. Protože je akce závislá na momentálních sněhových

podmínkách, sledujte prosím informace na Facebooku a webových stránkách Vratislavic.

10.2.2018 od 10:00 do 13:00

Zoologická zahrada Liberec, Lidové sady 31 / 425, Liberec 1, 460 01, http://www.zooliberec.cz

ZOOObjektiv, http://www.zooliberec.cz

Pravidelná neformální setkání a besady se zoology liberecké zoo. Každou druhou středu v

měsíci v 18.00 na ZooExpo(vstup do budovy ZooExpo z ul. Masarykova - tramvajová

zastávka Botanická zahrada).

10.1.2018 od 18:00

14.2.2018 od 18:00

14.3.2018 od 18:00

11.4.2018 od 18:00

Zoo Kaleidoskop, http://www.zooliberec.cz/zookaleidoskop.html

Budova ZooExpo: Obrázky a vyprávění lidí, kteří aktivně pracují v projektech na ochranu

přírody. Vstup zdarma. 

24.1.2018 od 18:00

28.2.2018 od 18:00

28.3.2018 od 18:00

25.4.2018 od 18:00

MCU Koloseum, o.p.s., Gen. Svobody 83, Liberec 13, 460 01, http://www.universium.cz

Ples Severáčku, http://www.severacek.cz

V MCU Koloseum se koná od 15:00 hodin Ples Severáčku pro děti a rodiče / od 20:00 hodin

pak 6. reprezentační ples Severáčku.

24.2.2018

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

11, http://www.vratislavice101010.cz

Únorové plesy ve Vratislavicích

Únorové plesy: 2.2. Florbalový ples / 10.2. Maturitní ples SŠTDN Liberec / 16.2. Maturitní ples

SPŠT Jablonec n. N. / 23.2. Reprezentační ples MO+ZŠ Vratislavice.

2.2.2018

10.2.2018

16.2.2018

23.2.2018

Koncert: JAKUB DĚKAN BAND, +420773584374, http://www.vratislavice101010.cz/

Křest dlouho očekávaného debutového alba je tady. 

3.2.2018 od 20:00

Divadlo: BOŽSKÁ SARAH, +420773584374, http://www.vratislavice101010.cz/

Iva Janžurová jako legenda francouzského divadla Sára Bernhardt. 

19.2.2018 od 19:30

Štístko a Poupěnka v Liberci, http://stistkoapoupenka.cz/

Populární zpívající dvojice Štístko a Poupěnka přicházejí se svým prvním divadelním

představením! Zahrají a zazpívají své největší hity: Jojojo nenene, Vlk a kůzlátka, Stonožka

Ponožka, Letí, letí, Umíme cokoli. Broučkové se naučí hodně věcí a na závěr si společně se

Štístkem a Poupěnkou zatancují. Nebude chybět autogramiáda a společné focení.

Představení trvá cca 50 minut a je vhodné pro děti od 2 let.

11.2.2018 od 15:00 do 16:00

Bedřichov

Bedřichov, Bedřichov 218, Bedřichov, 468 12, http://www.bedrichov.cz

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 1.2.2018 do 28.2.2018

BoBoloppet, http://www.facebook.com/events/1514790838576231/

BoBoloppet - závod pravých chlapů - 90 km na běžkách skrz celé Jizerky.

3.2.2018

Zlatý cepín Jizerských hor, http://www.holoko.cz/blog/page/Zlaty-cepin.aspx

Tradiční závod štafet horolezeckých oddílů v běhu na lyžích. Místo konání: Bedřichov - areál

zimního stadionu. 

10.2.2018

51. ČEZ Jizerská 50, http://www.jiz50.cz

V Česku není slavnějšího zimního závodu. Jizerská 50 je synonymem pro běžecké lyžování, je

výzvou a silným zážitkem. Na začátku tradice trvající více než 50 let stáli severočeští

horolezci, dnes jsou to tisícovky nadšených běžkařů, kteří si užívají jedinečnou atmosféru v

srdci Jizerských hor.

16.2.2018 až 18.2.2018

Penzion UKO, Bedřichov 300, 468 12, http://www.uko.cz,

http://www.facebook.com/penzionukobedrichov

Mystické housle, http://www.uko.cz

Krásný koncert v milém a tichém prostředí. Představí se pan Ivo Sedláček – housle, viola

d´amore, flétny, monochord a pan Pavel Sedláček – citera, handpan, laděné sklo, kytara.

17.2.2018 od 19:00

Náda jóga – jóga zvuku, +420739553755, http://www.uko.cz

Seminář, který probíhá v příjemném prostředí Jizerských hor.

18.2.2018 od 9:30 do 17:00

Dlouhý Most

Dlouhý Most, Dlouhý Most 193, Dlouhý Most, 463 12, http://www.dlouhy-most.cz

Srí Lanka, http://www.dlouhy-most.cz

Zveme vás na cestovatelské promítání v restauraci U Loterie Dlouhý Most.

2.2.2018 od 19:30

Dlouhomostecký masopust, http://www.facebook.com/events/148037062569274/

Tradiční průvod masek obcí zakončený na prostranství U tří lip vepřovými hody s Masopustní

veselicí v maskách na sále restaurace U Loterie.

10.2.2018 od 10:00 do 23:00

Frýdlant

Městské muzeum Frýdlant, nám. T. G. Masaryka 37, Frýdlant, 464 13, http://www.mesto-frydlant.cz

Retrohračky, http://www.mesto-frydlant.cz

Výstava retrohraček ze sbírky paní Loskotové.

3.12.2017 až 28.2.2018

Hejnice

Hejnice, Nádražní 521, Hejnice, 463 62, http://www.mestohejnice.cz

Masopust v Hejnicích a na Ferdinandově, http://www.mestohejnice.cz 3.2.2018

Cimrmanova žárovka - balóny, http://www.mestohejnice.cz

Létání horkovzdušných balónů a doprovodný program. Více na -

https://www.facebook.com/cimrmanovazarovka

8.2.2018 až 10.2.2018

Klášter Hejnice, Klášterní 1, Hejnice, 463 62

Literární salón - Malé hry - "Jak na příšery",

http://www.mapfrydlantsko.wordpress.com/vzdelavaci-akce-2

Bojíte se čerta? Bojíte se strašidla? Nebo čarodějnice? Tak se přijďte poradit do našeho

literárního salonu, jak na ně! S každou bytostí na světě se totiž dá domluvit, jen musíte najít

společnou řeč!

10.2.2018 od 15:00 do 17:00

11.2.2018 od 15:00 do 17:00

Hodkovice nad Mohelkou

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.2.2018 do 28.2.2018

Hodkovice nad Mohelkou, nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42,

http://www.hodkovicenm.cz

Hasičský ples, http://www.hodkovicenm.cz

SDH Hodkovice n. Mohelkou pořádá v KD "Hasičský ples". K tanci a poslechu hraje skupina

Krakatit. Vstupné 150 Kč.

10.2.2018

Městské kino Hodkovice nad Mohelkou, Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42,

http://www.hodkovicenm.cz/cs/kultura/mestske-kino.html

Zaostřeno na Hodkovice, http://www.hodkovicenm.cz

Výstava fotografií Hany Linkové je v kině přístupná před každým filmovým představením.

1.12.2017 až 31.3.2018

Hrádek nad Nisou

Budova radnice, Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34

Výtvarná akademie 55+, http://www.branatrojzemi.cz

Výstava výtvarných prací Akademie 55+. Městský úřad – 1. patro.

15.9.2017 až 28.2.2018

Hrádek nad Nisou, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hradek.eu

Společenský večer města, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Ohlédnutí za rokem 2017. Předání Cen starosty města a cen Sportovec roku

2017. K tanci a poslechu hraje Bohemia Universal Band.

3.2.2018 od 20:00

Masopust a zabijačkové hody, http://www.branatrojzemi.cz

Horní náměstí, hasičský zbrojnice: Hrádecký masopust opět vyrazí od radnice a projde

městem až k hasičské zbrojnici. U hasičské zbrojnice prodej zabijačkových dobrot.

10.2.2018 od 10:00

Celebrity – Celovečerní stand-up comedy Ondřeje Sokola, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Nečekaný pohled do soukromí Ondřeje Sokola a téměř všech umělců v České

republice.

15.2.2018 od 19:00

Rybářský ples, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Tradiční ples hrádeckých rybářů.

16.2.2018 od 20:00

Country Hrá(d)ky, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Country bál s hrádeckou taneční skupinou Staří známí.

23.2.2018

Multifunkční centrum Brána Trojzemí - galerie, Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou , 463 34

730 let od první písemné zmínky o městě, http://www.branatrojzemi.cz

V roce 2017 město Hrádek nad Nisou oslavilo 730 let od první písmené zmínky o něm. Při té

příležitosti vystavujeme po delší době exponáty nalezené při archeologickém výzkumu v

centru města, ale také zcela nové, dosud nevystavené zajímavosti. 

20.12.2017 až 31.3.2018

Chrastava

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

Kostarika, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás zve na cestopisnou přednášku KOSTARIKA v úterý 6. února

2018 od 17:00 hod. v CVA.

6.2.2018 od 17:00

Na stojáka live, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás srdečně zve na stand up comedy show NA STOJÁKA v

pondělí 12. února 2018 od 19:00 hod v městském kině.

12.2.2018 od 19:00

Nejstarší řemeslo aneb Jsi tak mladá, jak se cejtíš!, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás srdečně zve do kina na divadelní představení NEJSTARŠÍ

ŘEMESLO aneb JSI TAK MLADÁ, JAK SE CEJTÍŠ! ve středu 14. února 2018 od 19:00 hod.

14.2.2018 od 19:00

13. ples města Chrastavy, http://www.chrastava.cz 16.2.2018 od 20:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Místo: Školní jídelna, hraje: Septima.

Papu Papua, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás zve na cestopisnou přednášku PAPU PAPUA v úterý 20.

února 2018 od 17:00 hod. v CVA.

20.2.2018 od 17:00

Jablonec nad Nisou

D EPPL music & board club, Rýnovická 65, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.deppl.com

BROKEN RIDERS, http://www.deppl.cz

DJ NTO Weedman (Jah Army), DJ Ušis (BTK Jungle Rider), (Raggajungle, Jungle, DnB), 

2.2.2018 od 20:00

DAS ŠPÁS ŠPILMACHERS, http://www.deppl.com

DJ Sanny & DJ Eazy, (House, Tech House)

9.2.2018 od 20:00

BJÖRN'S FABLER NIGHT, http://www.deppl.com

Přijďte na narozeniny klubu – DJ's: Wave, Johnny Adela, Björn Fabler

16.2.2018 od 20:00

FINÁLE Dárkšlíd Miniramp Series 2018 , http://www.deppl.com

Pozvánka na skateboardové závody

17.2.2018

DJ ZAK , http://www.deppl.com

Rap, Funk

23.2.2018 od 20:00

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

RÝNOVICKÝ MASOPUSTNÍ REJ, http://www.dumrynovice.cz

Pozvánka na průvod masek, od 16 h - setkání s muzikou Bleskový sběr (sraz ve 14 h)

4.2.2018 od 14:00

JIZERSKÝ KREATIVNÍ KLUB, http://www.dumrynovice.cz

Pro šikovné ruce - pozvánka na patchworkovou dílnu

10.2.2018 od 10:00

KRESBA PRAVOU MOZKOVOU HEMISFÉROU, http://www.dumrynovice.cz

Pozvánka na kurz kreslení

17.2.2018

KORÁLKOVÁ DÍLNA S LÍDOU DUTOU, http://www.dumrynovice.cz

Tvoření s korálky na téma Jarní květy ve vlasech

23.2.2018 od 17:00

Hovory, ovšem, http://www.dumrynovice.cz

Autorský pořad Milana Brože, hosty Lukas a Dan Franco 

28.2.2018 od 18:00

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

http://www.jablonec.com

V jednom lese v jednom domku, http://ww.jablonec.com

Pásmo klasických pohádek v moderní úpravě loutkáře Rudy Hancvencla, dlouholetého člena

jabloneckého souboru Vozichet. 

2.2.2018 od 10:30

Blanka Nepasická, Jiří Nepasický - výstava

Pozvánka na výstavu - výběr z tvorby předních libereckých výtvarníků Blanky Nepasické,

Jiřího Nepasického.

4.1.2018 až 24.2.2018

Zimní pohádky s Miloslavem Jágrem, http://www.jablonec.com

Interaktivní vánoční výstava jednoho z nejlepších evropských ilustrátorů k jeho nedožitým

90. narozeninám. 

3.12.2017 až 3.3.2018

Ekocentrum Jablonec - budova Eurocentra, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou , 466 01

DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ!, http://www.ejbc.cz

Pozvánka na bláznivou komedie Divadla Háta

5.2.2018 od 19:00

VLNĚNÁ DÍLNA, http://www.jablonec.com

Pozvánka na tvořivé odpoledne pro všechny věkové kategorie – práce s ovčí vlnou (třídění a

česání, předení na kolovratu, techniky mokrého i suchého plstění a výroba drobných dárků). 

10.2.2018 od 14:00 do 17:00

Eurocentrum Jablonec nad Nisou, Jiráskova 7, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.ejbc.cz

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 1.2.2018 do 28.2.2018

BALVAN GAMES, http://www.ejbc.cz

Balvan pod pěti kruhy – maturitní ples 4A Gymnázia U Balvanu - srdečně zveme.

2.2.2018 od 19:00

BABÍ HOP, http://www.ejbc.cz

Pozvánka pro vás na maškarní rej pro dospělé, hraje kapela Kontakt

3.2.2018 od 20:00

PÁRTY NAPŘÍČ ČASEM, http://www.ejbc.cz

Pozvánka na maturitní ples O4C VOŠMOA

9.2.2018 od 19:00

Hasičský ples, http://www.hasicijbcpaseky.org

Pozvánka na tradiční hasičský bál.

10.2.2018 od 20:00

ROSE MELODY ŠTĚPÁNA RŮŽIČKY, http://www.ejbc.cz

Pozvánka na swingové taneční odpoledene 

11.2.2018 od 14:00

SOMNIUM

Pozvánka na maturitní ples 4A Gymnázia Dr. Antona Randy

16.2.2018 od 19:00

SALSA NIGHT 2018, http://www.ejbc.cz,, http://www.centrumjablicko.cz

živá hudba: La Descarga Salsa Orquesta – devítičlenný salsový orchestr

(ČR/Kuba/Peru/Itálie/Austrálie/Slovensko) taneční vystoupení, miniškola a animace:

Ruben-Dance a jejich hosté (Dominikánská rep., Kuba, Brazílie) reprodukovaná hudba: DJ

Javier (Kolumbie) 

17.2.2018

SONGFEST.CZ, http://www.ejbc.cz

Alikvotní sbor Spektrum s Karlem Kekešim, večerem provází zpěvačka a zakladatelka

festivalu paní Feng-yűn Song

21.2.2018 od 19:00

LA NOCHE BALVANANA

Maturitní ples V8A Gymnázia U Balvanu 

23.2.2018 od 19:00

7. SPOLEČNÝ PLES IZS, http://www.ejbc.cz

Tradiční ples integrovaného záchranného systému - tanci hraje Bohemia Universal Band

24.2.2018 od 20:00

Štístko a Poupěnka, http://stistkoapoupenka.cz/

Populární zpívající dvojice Štístko a Poupěnka přicházejí se svým prvním divadelním

představením!

4.2.2018 od 15:00 do 16:00

Jablonec nad Nisou, Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51,

http://www.mestojablonec.cz

ČERNÉ SVĚTLO 2, http://www.placjablonec;, http://www.unoir.cz

Tématická instalace studentů SUPŠ A VOŠ

21.2.2018 od 18:00

WORKSHOP PŘÍRODNÍ KOSMETIKY, http://www.educa-jbc.cz

Přihlášky prosíme předem na tel. 602 505 288

9.2.2018 od 17:30 do 20:00

Jablonec nad Nisou (Vodní nádrž Mšeno), U Přehrady, Jablonec nad Nisou , 466 01

LETNÍ KINO V ZIMĚ, +420731615618, http://www.vikyr.cz

nenechejte si ujít netradiční zážitek a oslava svátku zamilovaných v předvečer Sv. Valentýna

– letní kino v mrazivém zimním podvečeru u přehrady.  

13.2.2018 od 18:00

Kino Junior, Jablonec nad Nisou, Jiráskova 9 / 4898, Jablonec nad nisou, 466 01,

http://www.kinajablonec.cz

Borg/McEnroe, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/borg-mcenroe-1816

Životopisné drama o finále Wimbledonu v roce 1980.

13.1.2018 od 20:00

16.1.2018 od 18:00

24.1.2018 od 20:00

6.2.2018 od 10:00

Kino Radnice, Mírové náměstí 19, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.kinajablonec.cz

Všechny prachy světa, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/vsechny-prachy-sveta-1852

Film sleduje únos šestnáctiletého Johna Paula Gettyho III a zoufalou snahu jeho milující

matky Gail (Michelle Williams) přesvědčit Johnova miliardářského dědečka, aby zaplatil

výkupné.

25.1.2018 od 17:00

29.1.2018 od 20:00

1.2.2018 od 17:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Prezident Blaník, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/prezident-blanik-1838

Hlavní hrdina Tonda Blaník ohlásil prezidentskou kandidaturu, v kampani slíbil například

máslo a lithium do každé rodiny nebo korupci dostupnou pro všechny a sehnal i sto tisíc

podpisů.

1.2.2018 od 20:00

2.2.2018 od 20:00

4.2.2018 od 20:00

6.2.2018 od 20:00

7.2.2018 od 18:00

Labyrint: Vražedná léčba (3D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/labyrint:-vrazedna-lecba-1853

Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu.

25.1.2018 od 20:00

2.2.2018 od 17:00

Ferdinand (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ferdinand-1825

Nina a Ferdinand jsou největší kamarádi pod španělským sluncem. 

3.2.2018 od 14:30

Nejtemnější hodina, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/nejtemnejsi-hodina-1830

Gary Oldman v roli jedné z největších osobností 20. století.

29.1.2018 od 17:00

3.2.2018 od 17:00

Labyrint: Vražedná léčba (2D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/labyrint:-vrazedna-lecba-1853

Thomas se skupinkou svých přátel unikl z nástrah Labyrintu.

26.1.2018 od 17:00

30.1.2018 od 20:00

3.2.2018 od 20:00

7.2.2018

Čertoviny, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/certoviny-1817

Hlavními hrdiny pohádky Čertoviny jsou dva nešikovní čerti Popelák a Uhelák, kteří jsou

vládcem pekel posláni za trest do světa, aby do měsíce přivedli každý jednu hříšnou duši.

27.1.2018 od 14:30

28.1.2018 od 17:30

30.1.2018 od 17:30

4.2.2018 od 14:30

Coco (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/coco-1833

Navzdory prazvláštnímu rodinnému zákazu muziky se Miguel touží stát uznávaným

muzikantem, jako je jeho idol, Ernesto de la Cruz. 

4.2.2018 od 17:30

Star Wars: Poslední z Jediů (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/star-wars:-posledni-z-jediu-1794

Osmý díl slavné ságy Star Wars.

13.1.2018 od 17:00

16.1.2018 od 17:00

19.1.2018 od 17:00

5.2.2018 od 17:00

Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/zoufale-zeny-delaji-zoufale-veci-1831

Olga (Klára Issová) není jednoduchá. 

28.1.2018 od 20:00

31.1.2018 od 18:00

5.2.2018 od 20:15

Jumanji: Vítejte v džungli (2D/T), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/jumanji:-vitejte-v-dzungli--1824

Slavná hra Jumanji je zpět!

15.1.2018 od 20:00

20.1.2018 od 20:00

6.2.2018 od 17:30

Klub Na Rampě, Jiráskova 11, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.rampaklub.cz

LANUGO, http://www.klubnarampe.cz

Pop, rock, electro, jazz a soul. Špičkoví muzikanti a dynamický vokál Markéty Foukalové.

2.2.2018 od 20:00

VOJTANNO, http://www.klubnarampe.cz

Koncert svérázného písničkáře.

3.2.2018 od 20:00

Workshop afrického bubnování, http://www.klubnarampe.cz

Workshop hry na africký buben djembe. Vede Tomáš Kerle, specialista na tradiční i moderní

západoafrické rytmy.

6.2.2018 od 17:30,

od 19:15

Mých 9 měsíců na Bali, http://www.klubnarampe.cz

Poutavé vyprávění průvodkyně a učitelky Šárky Hlouškové o krásách a životě na Bali. 

7.2.2018 od 19:00

Circus Problem & Vasilův rubáš, http://www.klubnarampe.cz

Kapela Circus Problem přináší s obrovskou energií a skvělým zvukem zahraný disco-balkan.

Dvojice Vasilův Rubáš hrávala pro přemýšlivé publikum. Po návalu nové vlny inspirace však

neurazí ani zapřísáhlé příznivce punku. 

10.2.2018 od 20:00

Dětský karneválek, http://www.klubnarampe.cz

V maskách, s tancem, soutěžemi. Nutná rezervace či předprodej. Děti do 2 let zdarma.

milena@klubnarampe.cz

11.2.2018 od 16:00

Kvíz na Rampě, http://www.klubnarampe.cz

Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

13.2.2018 od 18:30

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 1.2.2018 do 28.2.2018

Boris Band Combination, http://www.klubnarampe.cz

Vynikající jazz - jazzrock plný radosti a hudební energie.

14.2.2018 od 19:00

Zahraj ty ejsíky, http://www.klubnarampe.cz

One man show o muži, který více jak třicet let, rok co rok, pořádá pro kamarády oslavu

založení jejich rockové kapely. Hraje Jaroslav Střelka z Broukovcova Kamdivadla z České

Kamenice. 

15.2.2018 od 19:00

Katarzia, http://www.klubnarampe.cz

Mladičká Slovenka s kytarou a její silné autobiografické folk rap písně. Doprovodí ji kamarád

kytarista Vladko Mikláš.

16.2.2018 od 20:00

Stárplej show - večer 1., http://www.klubnarampe.cz/cs/program/starplej-show.html

Tradiční hudební festival regionálních kapel po úspěšném loňském jubileu v novém kabátu.

Tentokrát mají hlavní slovo diváci.

17.2.2018 od 20:00

Reggae bashment, http://www.klubnarampe.cz

Taneční párty na Rampě! 

17.2.2018 od 20:00

Astronomický seminář, http://www.klubnarampe.cz

Astronomické top události, které nás čekají v roce 2018. Fotky, videa, informace, rady a

návody pro každého zájemce o dění ve vesmíru.  

19.2.2018 od 18:00

Leif de Leeuw Band, http://www.klubnarampe.cz

Koncert jedné z nejnadanějších kapel Holandska. Blues, rock, ale také funk i fusion. 

20.2.2018 od 20:00

Nejzajímavější alpské lyžařské oblasti, http://www.klubnarampe.cz

Povídání Zdeňka Skořepy o sjezdovém lyžování v Rakousku, Itálii a Francii.

21.2.2018 od 19:00

Znouzectnost, http://www.klubnarampe.cz

Punk-rock z města Plzeň.

23.2.2018 od 20:00

Horečka sobotní noci, http://www.klubnarampe.cz

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

24.2.2018 od 21:00

Kvíz na Rampě, http://www.klubnarampe.cz

Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

27.2.2018 od 18:30

Kola versus auta, http://www.klubnarampe.cz

Budeme stavět cyklostezky nebo mosty pro auta? Švédský dokument.

28.2.2018 od 19:30

Městský zimní stadion, Jablonec nad Nisou, Sadová 2 / 4646, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.sportjablonec.cz

Veřejné bruslení v Jablonci n. N., http://www.sportjablonec.cz,, http://www.vikyr.cz

Ledová plocha k dispozici pro veřejnost

2.2.2018 od 13:00 do 15:00

Veřejné bruslení s Vikýřem, http://www.vikyr.cz

DDM Vikýř zve na ledovou plochu zimního stadionu, která je k dispozici veřejnosti pro

bruslení. přijďte mezi nás i vy.

10.2.2018 od 14:30 do 16:00

Rodinné centrum Jablíčko, E. Florianové 8, Jablonec nad Nisou , 466 01,

http://hwww.centrumjablicko.cz

MASOPUST, http://www.centrumjablicko.cz

Pozvánka na průvod městem v maskách s živou muzikou, tanec, hry, občerstvení...

13.2.2018 od 15:30

VALENTÝNSKÉ VÝTVARNÉ DÍLNY PRO DOSPĚLÉ, http://www.centrumjablicko.cz

Tvorba obrázků a krabičky stylem mixmedií, výroba originálních flísových náhrdelníků a

zdobení textilu, info a přihlášky na webu Rodinného centra Jablíčko 

14.2.2018 od 9:00 do 16:00

Sokolovna a restaurace Kokonín, Dalešická, Jablonec nad Nisou , 466 01

SOKOLSKÝ PLES, http://www.sokolovna-kokonin.cz

Pozvánka na tradiční sokolský ples

16.2.2018 od 20:00

BARÁČNICKÝ PLES

Přijďte si do kokonínské sokolovny zatančit na tradiční baráčnický ples

24.2.2018 od 20:00

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 1.2.2018 do 28.2.2018

DĚTSKÝ KARNEVAL

Čeká vás spousta zábavy: soutěže, diskotéka, taneční vystoupení, tvořivé dílničky,

malování... na obličej 

18.2.2018 od 14:00 do 17:00

Spolkový dům, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou , 466 01

VALENTÝNSKÝ MAŠKARNÍ BÁL, http://www.centrumjablicko.cz

Program pro celou rodinu, děti vstup v maskách

17.2.2018

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ DOBROVOLNÍKŮ ČČK Jablonecka

Český červený kříž vás zve na setkání dobrovolníků

20.2.2018 od 16:00 do 18:00

JAK ODPOUŠTĚT A JÍT DÁL, http://www.centrumjablicko.cz

Rodinné centrum Jablíčko vás zve na přednášku.

21.2.2018 od 17:30 do 19:30

Sportovní areál Břízky, Sportovní 310, Jablonec nad Nisou, 466 04, http://www.brizky.cz

ČESKÝ POHÁR V BIATLONU ŽACTVA, +420483710253, http://www.skpjablonec.cz

Pozvánka za závod žáků do Biatlonového areálu Břízky

10.2.2018 až 11.2.2018

Stadion Střelnice, U stadionu 4905 / 5, Jablonec nad Nisou, 466 01

FK JABLONEC X FK TEPLICE, http://www.fkjablonec.cz

fotbalové utkání HET ligy

17.2.2018 od 15:00

Stará radnice - Městská knihovna, Jablonec nad Nisou, Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466

01, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

DECHOVÉ NÁSTROJE, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5.2.2018 od 10:00

GIAN LORENZO BERNINI - GÉNIUS EVROPSKÉHO BAROKA, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Úvodní hodina nového přednáškového semestru Virtuální univerzity třetího věku.

6.2.2018 od 14:00

MERCURY A GEMINI, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Astronomické okénko Martina Gembece.

6.2.2018 od 17:00

JAZYKOVÝ KLUB PRO CIZINCE, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Ve spolupráci s centrem Educa vás zveme na neformální jazykový klub pro cizince, kteří si

chtějí vylepšit češtinu. Přihlaste se na 602 505 288. 

7.2.2018 od 17:00

LITERÁRNÍ KLUB - HRAJEME SI NA BÁSNÍKY, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Miluješ knihy? Je ti 8 - 15 let? Přidej se k nám a přijď do audiovizuálního sálu.

12.2.2018 od 15:30

ANTARKTIDA, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější místa světa.

13.2.2018 od 14:00

PRAŽSKÉ ČTVRTI - ZÁPAD, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Prahu a její okolí navštívíme již potřetí s Luborem Lacinou.

13.2.2018 od 17:00

TALKSHOW NAD KNIHOU, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

O své nové tvorbě Purpurové doteky a Poháry touhy bude hovořit spisovatelka a scenáristka

Markéta Harasimová.

21.2.2018 od 17:00

POHLEDY ČTYŘMI OBJEKTIVY- nová výstava, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

V prostoru schodiště vystavují členové fotoklubu Nekras Zdeněk Baudyš, Josef Macek,

František Mrva a Karel Rakušan. 

1.12.2017 až 28.2.2018

Virtuální univerzita třetího věku, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

POZOR !!! Vyhlašujeme nové téma Virtuální univerzity třetího věku. semestr únor - duben

2018

6.2.2018 až 17.4.2018

Univerzitní galerie N, Jehlářská 520 / 14, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.ft.tul.cz/depart/kde

Textil a oděv

Katedra designu FT Technické univerzity v Liberci Vás zve na výstavu semestrálních prací.  

17.1.2018 až 26.2.2018

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Vladimírovo knihkupectví, Mírové náměstí 11, Jablonec nad Nisou, 466 01

MĚSTA ZDÍ: ŽIVOT A SMRT OBCHODNÍCH CENTER, http://www.serius.cz;, http://www.unoir.cz

Anna Beata Háblová – Tištěná architektura 43 v rámci festivalu Unoir

9.2.2018 od 18:00

PRAHA NOIR: SOUKUPOVÁ, URBAN, MANDYS, http://www.serius.cz;,

http://www.unoir.cz

Pozvánka na přednášku a besedu s autory publikace v rámci festivalu Unoir 

14.2.2018 od 18:00

ZLATÁ BONAVENTURA: VYHLÁŠENÍ LITERÁRNÍCH CEN, http://www.serius.cz;, http://www.unoir.cz

Pozvánka na akci v rámci festivalu Unoir

15.2.2018 od 18:00

RICHARD OLEHLA: NOIR V ANGLO-AMERICKÉ LITERATUŘE, http://www.serius.cz;,

http://www.unoir.cz

Pozvánka na přednášku v rámci festivalu Unoir

22.2.2018 od 18:00

Jablonné v Podještědí

Bazilika minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy, Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 471 25,

http://www.zdislava.cz

Výstava prací žáků ZŠ a ZUŠ Jablonné v Podještědí a Honzy Volfa

Výstavu lze shlédnout v ambitu kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí.

19.12.2017 až 8.2.2018

Jeřmanice

Jeřmanice, Pastevní 274, Jeřmanice, 463 12, http://www.jermanice.cz

Dětské maškarní a Valentýnská zábava, http://www.jermanice.cz

Kulturní Jizba Jeřmanice: od 15:00 hodin. "Dětské maškarní" - odpoledne plné zábavných

soutěží, her a muziky, Divadlo Jednoho Edy, vstup zdarma / od 20:00 hodin "Valentýnská

zábava" s kapelou Náhodné setkání, vstup 100 Kč v přeprodeji nebo 150 Kč na místě.

17.2.2018

Kryštofovo Údolí

Kryštofovo Údolí, Kryštofovo Údolí 166, Kryštofovo Údolí, 460 02, http://www.krystofovoudoli.eu

Masopust v Kryštofově Údolí, http://www.krystofovoudoli.eu

Masopustní průvod projde obcí od penzionu Údolanka po penzion Skrblík v sobotu 3.února

2018. Začátek průvodu je naplánován v 15 hodin u penzionu Údolanka, po skončení průvodu

pokračuje masopustní veselí zábavou v místním hostinci U Kryštofa. Všichni jste srdečně

zváni, účast v maskách vítána. 

3.2.2018 od 15:00

Lázně Libverda

Obří sud Lázně Libverda, Lázně Libverda 186, Lázně Libverda, 463 62, http://www.obrisud.cz

Ples MŠ a ZŠ Lázně Libverda, http://www.laznelibverda.cz

Společenský ples

16.2.2018 od 20:00 do 2:00

Osečná

Osečná, Svatovítské náměstí 105, Osečná, 463 52, http://www.osecna.info

2. osečenský masopust, http://www.osecna.info

V sobotu 24. února 2018 proběhne 2. osečenský masopust. Zahájení proběhne na

Svatovítském náměstí v Osečné přesně ve 13.00 hodin zdejšího času.

24.2.2018 od 13:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Sychrov

Státní zámek Sychrov, zámecký park, Sychrov

Masopust, +420482416011, http://www.zamek-sychrov.cz

8. ročník tradiční akce, která se koná v prostorách zámeckého parku. Masopustní program s

folklórními soubory Krkonošský Horal a Horačky, tradiční řemesla a staročeská zabíjačka.

Předprodej vstupenek na www.evstupenka.cz.

17.2.2018 od 9:00 do 16:00

Šimonovice

Šimonovice, Minkovická 70, Šimonovice, 463 12, http://www.simonovice.cz

Hasičský bál, http://www.simonovice.cz

SDH Šimonovice vás srdečně zve na "Hasičský bál", který se koná v hospodě U Potůčku. K

tanci a poslechu zahraje Duo Smart Band. Předtančení - Hasiči, bohatá tombola. Vstupné

150 Kč.

3.2.2018 od 20:00
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