
Městské informační centrum v Liberci

Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

Doporučujeme

JEDEN SVĚT 2018

Lidové sady Liberec, Lidové sady 1 / 425, Liberec, 460 01

19.3.2018 až 25.3.2018 od 17:30,

od 20:00

Liberecké Velikonoce 2018

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

23.3.2018 až 1.4.2018

Skol!!! Jizerská 50 jako umělecká inspirace

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

18.1.2018 až 29.4.2018

Čerti na Ještědu

Ski areál Ještěd, Ještědská 50, Liberec, 460 08

3.3.2018 od 8:30 do 14:00

Euroregion Tour 2018

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

16.3.2018 až 17.3.2018

Liberec

Aerobic studio Liberec Endorfin, Pražská ulice (budova Brouk a Babka - 3. patro), Liberec, 460 01,

http://www.aerobic-liberec.cz

Endorfiny pro všechny: Mars - 24h maraton , http://www.aerobicliberec.cz

Cvičení v rámci akce MARS 24h maraton s roztroušenou sklerózou. Vstupné dobrovolné.

3.3.2018

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

http://www.facebook.com/bednaklub

MoveBreakers & Electro-Swing night by Max W. & Stell the Hapcat,

http://www.bednaklub.cz/akce/movebreakers-electro-swing-night-by-max-w-stell-the-hapcat/

Přijďte si zatančit do Bedny, čeká nás večer ve znamení Electro-Swingu !!!

2.3.2018 od 20:00

LENKA DUSILOVÁ - Sólo, http://www.bednaklub.cz/akce/lenka-dusilova-solo/

Lenka Dusilová, šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, není zvyklá

stagnovat a opakovat se. Stal se z ní mimořádný úkaz české hudební scény, z pozice

rockové a popové hvězdy putuje k osobnímu vyjádření, jež svobodně přijímá impulzy z

nejrůznějších stylů a mimohudebních zážitků.

3.3.2018 od 20:00

Václav Kopta & Jan Kalousek, http://www.bednaklub.cz/akce/vaclav-kopta-jan-kalousek/

Třetí koncert muzikanta a herce Václava Kopty & family s doprovodnou kapelou Michala

Hrůzy a se stálým hostem Janem Kalouskem.

7.3.2018 od 19:30

VOILÀ! – On The Waves tour, http://www.bednaklub.cz/akce/voila-on-the-waves-tour/

VOILÀ! je synonymem pro kvalitní multižánrový hudební zážitek. Swing, twist a chanson s

občasnou příměsí hip-hopu nebo reggae… Je těžké tuto kapelu zařadit do nějaké škatulky.

9.3.2018 od 20:00

ZRNÍ - Černá hodinka a půl, http://www.bednaklub.cz/akce/zrni-2/

Charakteristický sound a k dokonalosti dovedená kombinace elektroniky a písničkářské

poetiky

10.3.2018 od 20:00

DUENDE, http://www.bednaklub.cz/akce/duende/

Charakter písní Duende vyvěrá z hloubky studnice latinsko-americké a hispánské kultury,

okořeněné kapkou popu a také jazzu s prostorem pro improvizaci. Jejich čistě autorský

repertoár je dílem skladatele, kytaristy a kapelníka Tomislava Zvardoně a typickým znakem

nezamněnitelný hlas zpěvačky Veroniky Diamantové. Kapelu dále tvoří Petr Tichý

–kontrabas, Carlo Zeggara – perkuse a Marek Novotný – piano.

16.3.2018 od 20:00

Zajíc Company, http://www.bednaklub.cz/akce/zajic-company/

Každá kapela si myslí, že její tvorba je nejoriginálnější a nejlepší na světě a že je schopna

dodat posluchačům ten známý euforický dojem vznikající poslechem nádherné muziky – a i

my máme stejný názor.

17.3.2018 od 20:00

JANA KOUBKOVÁ – A tak si jdu …, http://www.bednaklub.cz/akce/jana-koubkova/

Jana Koubková už léta patří k předním osobnostem českého jazzu. Zpívá už od svých šesti

let ve sborech, vokálních skupinách i sólově. Jako jazzová sólistka se prosadila v r.1975 v

21.3.2018 od 19:30

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Jazz Sanatoriu Luďka Hulana. 

Ivan Hajniš Blues Band & host Lester Jackman (Trinidad),

http://www.bednaklub.cz/akce/ivan-hajnis-lester-jackman/

Legenda české psychedelic music, někdejší zpěvák slavných Primitives Group Ivan Hajniš

přijíždí nejen se svojí 6-ti člennou kapelou profesionálních muzikantů, ale také s Lesterem

Jackmanem, famózním hráčem na steel pans z karibských ostrovů Trinidad a Tobago.

22.3.2018 od 20:00

Kabát v Bedně, http://www.bednaklub.cz/akce/kabat-v-bedne/

Kabát revival je prvním a jediným oficiálním revivalem skuiny KABÁT schváleným jeho

managementem. Repertoár tvoří největší hity skupiny KABÁT.

23.3.2018 od 20:00

JAUVAJS - irsko-skotsko-keltská hudba, http://www.bednaklub.cz/akce/jauvajs/

Koncert irsko-skotsko-keltské hudby v českém kabátě v podání skupiny JAUVAJS! Kapela

hraje tradiční irskou a skotskou muziku s folkovými prvky a vlastní tvorbu v tomto duchu.

Pro nás je příjemné, že texty jsou převážně česky.

24.3.2018 od 20:00

PŘEHMAT & St. JOHNNY, http://www.bednaklub.cz/akce/prehmat-st-johnny/

Přehmat to je klasický Rock And Roll, Rockabilly. Dvě elektrické kytary, jedna akustická

kytara, kontrabas, koktejlová souprava bicí.

29.3.2018 od 20:00

POLETÍME?, http://www.bednaklub.cz/akce/poletime-2/

Skupina dobře vypadajících mužů hrající original banjo punk future jazz kántry v

turbošansonovém duchu.

31.3.2018 od 20:00

Budova radnice, Liberec, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 59, http://www.liberec.cz,

http://www.visitliberec.eu

Po radnici s libereckými osobnostmi, http://www.visitliberec.eu

Netradiční prohlídka liberecké radnice, na které vás čeká osobní setkání se známými

libereckými osobnostmi. Prodej vstupenek: www.evstupenka.cz/mesto-liberec. Kapacita je

omezená. Do radnice bude umožněn vstup pouze držitelům platných vstupenek.

21.3.2018 od 18:00

CENTRUM BABYLON, Nitranská 1, Liberec, 460 12, http://www.centrumbabylon.cz

Společenský večer Policie ČR, http://www.centrumbabylon.cz

Nezávislý odborový svaz Policie ČR ZO Liberec ve spolupráci s Krajským ředitelstvím

Libereckého kraje zve nejen policisty na SPOLEČENSKÝ VEČER POLICIE ČR. Čeká na Vás

bohatý doprovodný program.

9.3.2018 od 20:00

Centrum Kašpar, Kašparova 73, Liberec, 460 01

Konec trápení!, +420730195890, http://www.centrum-kaspar.cz

Najděte svůj životní a profesní směr” – možnost otestovat své předpoklady, seznámení se

službami centra, které pomáhá při hledání práce a nabízí bezplatné možnosti rekvalifikací.

8.3.2018 od 15:00 do 18:00

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

Pastely Petra Jeništy, http://www.vlasta-burian.cz

Pastely Petra Jeništy ve dvou cyklech: Vztahy a Stav vědomí. Výstava je přístupná út-pá:

14:00-17:30 hodin. Zahájení výstavy ve čtvrtek 1.3. od 17:00 hodin.

2.3.2018 až 29.3.2018

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

http://www.evstupenka.cz

Komorní koncert ve foyer divadla, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz 1.3.2018 od 17:00

Netopýr, http://www.saldovo-divadlo.cz

Na začátku byl jeden malý žertík... nejslavnější opereta krále valčíků. 

2.3.2018 od 19:00

Poprask na laguně, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Pizza, komedie, Itálie. 

4.3.2018 od 17:00

Králova řeč, http://www.saldovo-divadlo.cz

Skvělá hra, podle které byl natočen slavný film.

6.3.2018 od 19:00

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

Komedie podle oscarového filmu.

8.3.2018 od 19:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Romeo a Julie, +420485101523

Film - balet.

10.3.2018 od 19:00

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

Klasická komedie o tom, že… s ženou se oženit je přece hrozný risk!

15.3.2018 od 19:00

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

Bolestný příběh o podobách lásky - opera, jež dobyla svět!

17.3.2018 od 19:00

Ženy na pokraji nervového zhroucení, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Muzikálová komedie v rytmu Madridu.

22.2.2018 od 19:00

14.3.2018 od 19:00

20.3.2018 od 19:00

11.4.2018 od 19:00

20.4.2018

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

"Hudební road movie". I tentokrát se můžete těšit na známé hudební hity zasazené do

nečekaných souvislostí a překvapí vás pravděpodobně i samotná postava Dona Juana,

největšího divadelního pokrytce všech dob. 

21.2.2018 od 19:00

22.3.2018

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

Veselý kankán pro celou rodinu.

3.3.2018 od 19:00

23.3.2018 od 19:00

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

"Vstupte do záře reflektorů, aneb slavný muzikál opět dobývá Liberec".

24.3.2018 od 19:00

My Fair Lady, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Slavný muzikál opět v Liberci!

29.3.2018 od 19:00

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

Svět nekonečné fantazie opět v Liberci!

31.3.2018 od 16:00

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

Drátování - strom života

Tentrokrát si vytvoříme strom života - bude na vás, jaký typ si vyberete - zda jako obrázek

na stěnu, či "stojací" na stůl, ... do některých budeme moci třeba i vložit lísteček se vzkazem

či si je zavěsit (třeba do okna). Cena: 350 Kč. Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

10.3.2018

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....fantazii se meze nekladou. Cena:

550 Kč. Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

10.3.2018

Cínování - embosing

Víčko krabičky si pocínujeme a následně přiděláme měděný plíšek s reliéfem (který si

připravíme právě technikou embosování). Opět nám vznikne naprosto originální dílko, které

nikde nekoupíme. Cena: 350 Kč. Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

11.3.2018

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

Sobotní odpolední cvičení ve Větrníku, http://bit.ly/2nNYWkM

Udělejte si čas pro sebe a přijďte si s námi zacvičit vždy v sobotu odpoledne… Připravili jsme

pro vás cyklus cvičení pod vedením zkušených lektorek. Bližší informace v odkaze.

3.3.2018

17.3.2018

24.3.2018

7.4.2018

Pedik - Velikonoční

Tentokrát budeme plést velikonoční dekoraci - ošatku, košík, .... Můžete si připravit (pokud

máte možnost) keramické dno s dírkami po obvodu a z pediku doplést stěny. Cena: 400 Kč.

Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

24.3.2018

Tančíme s paličkami

Lektorka Petra Výšková vás provede novým typem cvičení, při kterém si procvičíte celé

tělo… Podrobnosti a registrace na webu.

3.3.2018 od 14:00 do 15:30

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

Sebeobrana pro ženy, http://www.ddmliberec.cz

Praktický nácvik sebeobrany pod vedením zkušených instruktorů. S sebou sportovní oblečení

a obuv. Cena 500 Kč. Počet míst je omezen - nutná přihláška a platba předem:

jana.hunkova@ddmliberec.cz

24.2.2018 od 9:00 do 16:00

10.3.2018 od 9:00 do 16:00

Kurz keramika - kočky

Budeme tvořit kočky všeho druhu - plošné i prostorové; svícínek i "sochu". Kurz bude

probíhat 24.-25.03.2018 v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne. Cena: 550 Kč.

Registrace: vendy.koskova@ddmliberec.cz

24.3.2018 až 25.3.2018

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

Slza - Holomráz Tour 2018, http://www.facebook.com/events/308167922961150/

Fanoušci se mohou těšit na největší hity jako Lhůta záruční, Celibát či Katarze. Zazní i

aktuální singl Holomráz, Na Srdci a další skladby z nového alba Holomráz, které vyšlo 3.

listopadu 2017.

9.3.2018

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

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

10.3.2018

16.3.2018

17.3.2018

23.3.2018

24.3.2018

Jiří Kolbaba a CK Periscope Skandinávie: Sedm divů Islandu, http://www.dkliberec.cz

Jiří Kolbaba, fotograf, cestovatel Rádia Impuls a partner CK Periscope Skandinávie představí

opět svoji aktualizovanou diashow o Islandu. Dynamický a tajuplný ostrov považuje autor za

jedno z nejfotogeničtějších míst na planetě. Island je země neuvěřitelných krás a více, než

sedmi divů…

12.3.2018 od 18:00

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: 24.2. Liberec x Mladá Boleslav / 3.3. Liberec x Karviná / 17.3. Liberec x Brno.

Sledujte aktuální informace na stránkách klubu.

24.2.2018

3.3.2018

17.3.2018

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

Karel Štědrý

Karel Štědrý se již od počátku své tvorby profiluje jako odvážný kolorista s výjimečnou

malířskou formou, která uplatňuje prostorové vnímání malby. Tvorba odkazuje ke

geometrické abstrakci, ale i k velkoměstskému sprejerskému gestu. Galerie otevřena: út-st

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

1.3.2018 až 30.4.2018

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: 26.2. HC Dukla Jihlava / 27.2. HC Dukla Jihlava / 2.3. HC Škoda Plzeň. Pozor

změna termínů možná, sledujte prosím stránky klubu.

26.2.2018

27.2.2018

2.3.2018

NIGHT OF WARRIORS XIII.

Galavečer bojovníků Night of Warriors pořádá již 13. ročník! Night of Warriors je výjimečné

především atmosférou, která je nesrovnatelná s těmi, kteří jsou k vidění na jiných večerech

bojových umění nebo i jiných sportovních akcích v ČR.

24.3.2018 od 18:00

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH 2018,

http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/verejne-brusleni-o-jarnich-prazdninach-2018

Školáci v Libereckém kraji si budou ve dnech od 26. 2. až 4.3. užívat volna v podobě jarních

prázdnin. Pro všechny školáky a jejich rodiče jsou již tradičně připraveny rozšířené časy

veřejného bruslení v areálu Sport Parku Liberec.

26.2.2018 až 4.3.2018

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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http://www.facebook.com/Hotel.Petra

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

Březnové akce v Hotelu Petra

Program: 2.3. Už jedou! / 16.3. F-Band Miloslava Ferlese / 23.3. Retro Five.

2.3.2018

16.3.2018

23.3.2018

Velikonoční dílnička 25.3.2018

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

Do vesmíru a zase zpátky zve liberecká iQLANDIA ve svém Planetáriu,

+420486103090, http://www.iQlandia.cz

Chcete se podívat „Do vesmíru a zase zpátky“? Tak navštivte libereckou iQLANDII! Místní

planetárníci si tu pro vás připravili stejnojmenný autorský, živě komentovaný pořad. 

7.2.2018 až 17.3.2018 od 16:30

24.3.2018 od 16:30

29.3.2018 až 31.3.2018 od 16:30

iQLANDIA: Živák Všichni jsme hvězdy v Planetáriu, +420486103090

Liberecká iQlandia ve svém Planetáriu uvádí živě komentovaný pořad „Všichni jsme

hvězdy“.

7.2.2018 až 18.3.2018 od 12:00

24.3.2018 až 25.3.2018 od 12:00

29.3.2018 až 31.3.2018 od 12:00

Malá science show s Van de Graaffovým generátorem, +420486103090, 

http://www.iqlandia.cz

Přijďte do iQLANDIE a zhlédněte Malou science show. Během ní si třeba sáhnete na 500 tisíc

voltů, okusíte kouzelnou mlhu nebo si vyrobíte zubní pastu pro slony. 

7.2.2018 až 18.3.2018 od 13:00

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

Co obnáší stát se kosmonautem? To se dozvíte, pokud navštívíte film Astronaut v Planetáriu

liberecké iQLANDIE.

7.2.2018 až 18.3.2018 od 13:30

21.3.2018 od 14:00

24.3.2018 až 25.3.2018 od 13:30

28.3.2018 od 14:00

29.3.2018 až 31.3.2018 od 13:30

Velká science show, +420486103090, http://www.iqlandia.cz

Jak založit požár z mouky? Jak zapálit oheň vodou? Jak vypadá trávení žaludku v reálném

čase? Mnoho ztřeštěných pokusů především z fyziky a chemie přináší v iQLANDII Science

show.

7.2.2018 až 18.3.2018 od 11:00,

od 16:00

iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu, +420486103090

iQlandia ve svém Planetáriu uvádí projekci pod názvem Výprava ke hvězdám. Snímek z dílny

Amerického přírodovědného muzea v New Yorku vás vrátí o několik miliard let zpátky,

stanete se svědky vzniku i zániku hvězd, včetně té naší největší – Slunce, zhlédnete výbuchy

supernov nebo například zjistíte, jak vypadají místa mimo Sluneční soustavu.

7.2.2018 až 18.3.2018 od 10:30,

od 18:00

20.3.2018 od 14:00

22.3.2018 od 14:00

24.3.2018 od 10:30,

od 18:00

25.3.2018 od 10:30,

od 15:00

27.3.2018 od 14:00

28.3.2018 až 31.3.2018 od 10:30,

od 18:00

Vaření po vědecku? Vyrazte do liberecké iQLANDIE, +420486103090

Tušíte, jak to vypadá u takového správného vědátora doma v kuchyni? Tak to byste se měli

v březnu a dubnu vypravit do liberecké iQLANDIE!

1.2.2018 až 18.2.2018 od 14:00,

od 15:00

24.3.2018 až 25.3.2018 od 14:00,

od 15:00

29.3.2018 až 1.4.2018 od 14:00,

od 15:00

7.4.2018 až 8.4.2018 od 14:00,

od 15:00

14.4.2018 až 15.4.2018 od 14:00,

od 15:00

21.4.2018 až 22.4.2018 od 14:00,

od 15:00

28.4.2018 až 30.4.2018 od 14:00,

od 15:00

Velikonoční science show v iQLANDII, +420486103090

V Liberecké iQLANDII bude o Velikonocích pěkně živo! Místní lektoři si tu pro vás od 29. 3. do

2. 4. nachystali speciální Velikonoční science show. 

29.3.2018 až 2.4.2018

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

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Science show v iQPARKU, +420486103090

Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

7.2.2018 až 18.3.2018 od 11:00,

od 16:00

Barevné tóny i Mrazivá science show v iQPARKU, +420486103090

Rozehrajte to s dětmi na plné pecky! Vypravte se společně do libereckého iQPARKU a staňte

se členy originálního vědeckého orchestru. 

20.2.2018 až 18.3.2018

Svátky jara v iQPARKU, +420486103090

Pozor, pozor, pozor! V libereckém iQPARKU se budou slavit Velikonoce od 29. 3. do 2. 4., a

že je na co se těšit!

29.3.2018 až 2.4.2018

Dinománie v iQPARKU, +420486103090

Přijďte se svými dětmi objevovat fascinující svět dinosaurů do libereckého iQPARKU. 

1.3.2018 až 30.4.2018

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

Výstava Brasil Ride, http://www.facebook.com/bezkonceptu

V Kavárně Bez konceptu jsou vystaveny fotografie z legendárního etapového cyklistického

závodu Brasil Ride. Vernisáž se koná 16.2., kdy fotografie i závod samotný představí Jiří

Novák, který se slavné Brasil Ride zúčastnil několikrát a třikrát ji dokázal vyhrál!

16.2.2018 až 31.5.2018

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

O (současné) opeře řeč

Pořad se bude věnovat chystané inscenaci Bohémy a otázkám současné operní interpretace.

Doprovázen bude komorním pěveckým recitálem členů divadla. Besedu s hosty povede Jiří

B. Sturz.

1.3.2018 od 18:30

Základy copywritingu

Jak na články, které prodávají.

2.3.2018 od 9:00

9.3.2018 od 9:00

16.3.2018 od 9:00

23.3.2018 od 9:00

24.3.2018 od 9:00

Světový den vody v Liberci, http://www.facebook.com/events/1864994986906208

Světový den vody se slaví pravidelně již od roku 1993, kdy byl Organizací spojených národů

určen na 22. březen. Letos poprvé se k této události přidává i město Liberec a tímto Vás

zveme na promítání tří dokumentů, které soutěžili na MMF Ekofilm a jejich společným

tématem je právě voda. Vstup zdarma.

22.3.2018 od 17:00

For Fun - koncert liberecké poprockové kapely

Přijďte si poslechnout a zatancovat si se svěží živou cover kapelou z Liberce - For Fun. Hrají

převážně pop a rock. Uslyšíte Bruna Marse, Swift, Paramore, Aliciu Keys, Aguileru, Amy

Winehouse, Red hoty, Selah Sue, Michael Jackson, Vypsanou fixu, Horkýže, Iné kafe a mnohé

další. Po koncertu následuje afterparty.

24.3.2018 od 20:30

Wolkrův Prostějov

Postupová přehlídka přednesu a divadla poezie. Pořádá divadelní spolek Odevšad. Vstupné

dobrovolné.

17.3.2018 až 18.3.2018

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

Nedělní pohádky v knihkupectví, http://www.facebook.com/pg/knihyfryc/events

Program: 4.3. Táta, máma a já aneb o Palečkovi / 11.3. Neděle v Pražské: Kocour v botách.

4.3.2018 od 16:00

11.3.2018 od 16:00

Aktualizace systému - festival Jeden svět v Liberci,

http://www.facebook.com/events/598894473778040/

Prezentace nejlepších literárních počinů, které vznikly v rámci výzvy OPEN CALL. Vstupné

dobrovolné.

13.3.2018 od 18:00 do 19:30

Co pálí liberecké ZŠ?, http://www.facebook.com/events/910244465815474/

Informační večer a debata se zástupci Statutárního města Liberec. Rostoucí počty dětí,

spádová turistika, inkluze, kvalita vzdělávání aj. Jak moc ovlivňují tyto trendy liberecké

základní školství a nakolik jsou pro ně problémem? Zveme nejen rodiče, vyučující nebo

studenty pedagogických škol. Vstupné dobrovolné. 

14.3.2018 od 18:00 do 19:30

Tary: Příběh parkouristy Tour, http://www.facebook.com/events/2164294187189851/

Tary dorazí do Liberce! Zastav se a nech si podepsat moji novou knížku. Budeš mít možnost

21.3.2018 od 17:00 do 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 1.3.2018 do 31.3.2018

si ji na místě koupit za 349 Kč. Bude probíhat autogramiáda, focení s fanoušky a krátký

pokec. Vstup na akci je zdarma! 

Tary: Příběh parkouristy Tour, http://www.facebook.com/events/2164294187189851/

Tary dorazí do Liberce! Zastav se a nech si podepsat moji novou knížku. Budeš mít možnost

si ji na místě koupit za 349 Kč. Bude probíhat autogramiáda, focení s fanoušky a krátký

pokec. Vstup na akci je zdarma! 

21.3.2018 od 17:00 do 20:00

Od mlýnů k továrnám - Výrobní stavby na Frýdlantsku,

http://www.facebook.com/events/2071929776398864/

Večer nad novou knihou o historii našeho regionu s autorem Petrem Freiwilligem. O

výrobních stavbách – mlýnech, pilách, cihelnách nebo textilkách, ale také o vývoji osídlení,

proměnách krajiny a hospodářských vztazích. 

22.3.2018 od 18:00 do 19:30

50 a více let s Jizerskými horami, http://www.facebook.com/events/142696959877756

Povídání s cestovateli / spisovateli Miloslavem Nevrlým, Siegfriedem Weissem a s

výtvarníkem / nakladatelem Romanem Karpašem k 50. výročí Chráněné krajinné oblasti

Jizerské hory.

27.3.2018 od 18:00 do 19:30

Radek Drbohlav - LVT aneb Liberec ve tvářích, http://www.facebook.com/events/1803932999900583

Večer současné fotografie. Přehlídka osobností z Liberecka v širokém spektru lidských

činností. Radek Drbohlav je liberecký fotograf a patriot. Pořádá Šimon Pikous a Liberecká

škola fotografie.

28.3.2018 od 18:00 do 19:30

Kodap, 1. máje 97 / 25, Liberec, 460 01

Magická příroda tří kontinentů, http://www.kodap.cz

Výstava představuje unikátní snímky z tvorby profesionálního fotografa Jiřího Stránského,

které zachytil na svých cestách po třech kontinentech za poslední tři roky. Výstava je

přístupná zdarma v čase: po-čt 7:30-16:00 hod., v pá 7:30-15:00 hod.

1.2.2018 až 31.3.2018

Kongresové centrum - Centrum Babylon, Nitranská 1, Liberec, 460 01, http://www.BabylonLiberec.cz

Mezinárodní výstava ušlechtilých koček, Liberec, +420773022081, 

http://www.facebook.com/events/174248503181320

Mezinárodní výstava koček, Liberec 2018 

31.3.2018 od 9:00 do 17:00

1.4.2018 od 9:00 do 16:00

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

Výstava: My občané v neziskovkách Libereckého kraje, http://www.kvkli.cz

Prezentace projektů, práce a akcí neziskovek, sociálních podniků a vzdělávacích společností

v Libereckém kraji.

1.2.2018 až 5.3.2018

Výstava: Pasti, které zabíjejí - Můžeme to změnit, http://www.kvkli.cz

Pořádají: ZO ČSOP Armillaria, Český nadační fond pro vydru a ANNOLK.

1.2.2018 až 5.3.2018

Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642 / 2a, Liberec, 460 01, http://www.kraj-lbc.cz,

http://www.liberecky-kraj.cz

Vít Příkaský: Svět v mých barvách, http://www.kraj-lbc.cz

Srdečně zveme na výstavu Víta Příkaského "Svět v mých barvách", který se koná ve

výstavní síni vestibulu Krajského úřadu Libereckého kraje. Výstava je přístupná v pracovní

dny 8-17, pondělí a středa do 18, pátek do 16 hod.

5.2.2018 až 2.3.2018

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

Tomáš Poláček: Stopem napříč Afrikou, http://www.facebook.com/events/220879215151594/

Přijďte na skvělé povídání akčního žurnalisty měsíčníku Reportér o cestou stopem napříč

Afrikou. Tomáš projel stopem už celý svět a po skončení jeho poslední cesty, se rozhodl s

tím seknout a začít běhat maratony.

1.3.2018 od 18:30 do 21:30

Koučovací snídaně s Pavlem Moricem, http://www.facebook.com/events/1817668838307376

Zveme vás na další koučovací snídani, kterou povede Pavel Moric: Moudrost je pro mě

poznání, aplikované v praxi jež nese plody.

16.3.2018 od 8:30 do 11:30

LowCost Race Liberec: Jak projet Evropu za pár kaček?,

http://www.facebook.com/events/149028452430027/

Věříš, že i s pár korunami v kapse se dá procestovat kus světa a užít si pořádnou jízdu? My

21.3.2018 od 19:00 do 21:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

ano, a proto už pátým rokem pořádáme závod LowCost Race - www.lowcostrace.com. Tam

účastníci dokazují, že s pár korunami v kapse je cestování o to větší dobrodružství.

Lukáš Talpa: Aktivní otcovství, http://www.radostzrodicovstvi.cz/ozveny

Interaktivní workshop pod vedením Lukáše Talpy. Bude určen malému počtu účastníků a

bude se věnovat roli táty ve výchově dětí, skloubení pracovního a rodinného života a

možnostem, jak harmonicky poskládat svůj osobní, partnerský, rodičovský a pracovní život.

24.3.2018 od 9:30 do 12:30

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

Workshop jógy, +420605936120, http://tribalfusiontanecnice.weebly.com

Workshop jógy Jak účinně cvičit doma

23.3.2018

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.

3.3.2018 od 8:30 do 11:30

7.4.2018 od 8:30 do 11:30

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

7. abonentní koncert 59. sezony komorní hudby - PRAŽSKÉ KOMORNÍ TRIO,

http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28682?

Vzniklo v roce 2004 a navázalo na uměleckou činnost stejnojmenného souboru z druhé

poloviny 60. let 20. století, ale stejně tak na činnost souboru Musici Bohemiense, který v

polovině 90. let 20. století založil klarinetista Robert Pacourek. Složení tria se ustálilo v

současném obsazení Robert Pacourek - klarinet a umělecký vedoucí souboru, Tomáš Strašil –

violoncello a Michal Rezek – klavír.

1.3.2018 od 19:00

BALI – LOMBOK – TRAWANGAN, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28792?

Přednáška Milana Drahoňovského, Petra Ferdyše Poldy a Standy Lindy. Kousek Indonésie na

vlastní oči a na vlastní pěst.  

5.3.2018 od 19:00

HM…, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28802?

Skorojarní koncert! Přijďte se podívat, jestli už Filipovi začala pylová sezóna, jestli se Viktor

vrátil z Alp celý, jestli Markovi ještě pořád blbne samice v kytaře a co dělá s Jardou brzké

jaro! A přitom si můžete poslechnout oblíbené hity i zcela nové kousky, které vyjdou na

podzim 2018.

6.3.2018 od 19:30

JAN BURIAN, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28827?

Koncert k MDŽ aneb Slušný muž se neobtěžuje sexuálním obtěžováním… 

8.3.2018 od 19:30

JITKA ŠURANSKÁ & PETR UVIRA:, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28828?

Sudetsko-slovácké hudební cuvée Setkání dvou hudebních osobností a také dvou hudebních

světů, tak by se dalo charakterizovat propojení dvou zkušených muzikantů, kteří pocházejí z

úplně odlišného prostředí, dosud hráli naprosto odlišnou hudbu, mají zcela odlišné kořeny,

ale vnímají a cítí velmi podobně. 

9.3.2018 od 19:30

KOCOUR MODROOČKO, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28664?

Veselá pohádka s písničkami Marka Ebena o tom, jak to chodí v kočičím světě.

10.3.2018 od 17:00

ŠVÝCARSKO – velká cesta srdcem Alp Cestovatelská diashow Martina Loewa. ,

http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28372?

To nejlepší ze země, kde jsou hory doma a vlaky jezdí na minutu přesně. Alpské štíty,

ledovce i rozkvetlé louky s dřevěnými salašemi. Výtečné sýry, neodolatelná čokoláda a

lahodné víno, ale také mohutné hrady, průzračná jezera či malebná města. 

12.3.2018 od 19:00

JARDA SVOBODA & NOHABAND, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28803?

Dvojkoncert naprosto výjimečných autorů, kteří jsou zároveň básníky. První se spolehne na

syrovou intimitu sólového vystoupení, ve druhém případě se Jakub Noha obklopil rockovou

kapelou.

13.3.2018 od 19:30

SKLENĚNÝ ZVĚŘINEC, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28031? 14.3.2018 od 19:00

JARRET & HONZA KŘÍŽEK, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28829?

Hostem liberecké indie-rockové kapely bude zpěvák a multiinstrumentalista Honza Křížek,

který po třinácti letech hraní v Blue Effectu a pětadvaceti letech se skupinou Walk Choc Ice

14.3.2018 od 19:30

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 1.3.2018 do 31.3.2018

vkročil do neznáma a vydal se na sólovou dráhu.

MAREK ŠIMÍČEK – MONTE ROSA, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28680?

Přednáška o týdenním výstupu na sedm čtyřtisícovek od Breithornu po vrchol Dufourspitze,

plném dobrodružných zážitků. Uvidíte také krásné snímky horských masivů.

15.3.2018 od 19:30

DOTEKY LÉČIVÉHO DIVADLA , http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28742?

Nový autorský projekt Gabriely Filippi, která se každý večer "dotýká" jiného tématu spolu s

hosty, hudbou a uměleckým slovem. Hostem večera je Ing. Adolf Inneman, Ph.D., významný

astrolog, mystik. 

16.3.2018 od 19:00

TANČÍRNA, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28668?

Přijďte si zatančit pod dozorem tanečního mistra Vladimíra Čermáka standardní a latinsko-

americké tance doprovázené živou kapelou, proložené hity 70. - 80. let.  

17.3.2018 od 18:00

KUBULA A KUBA KUBIKULA, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28665?

Pohádka o potulném medvědáři, jeho malém rozpustilém medvídkovi a přátelském strašidlu.

24.3.2018 od 17:00

RUSKO A MONGOLSKO, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28377?

Multimediální cestopisná přednáška fotografa Pavla Svobody z velké cesty "Napříč Asií",

sedm měsíců dobrodružství na trase Moskva – Bangkok. Rusko je obrovská země s

prostorem pro neuvěřitelná dobrodružství! 

26.3.2018 od 19:30

PEPA ŠTROSS A SYN, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28804?

Swingové písničky, texty o lásce, rodině, ovšem psány s mírnou ironií a nadsázkou. Vtipné

průvodní slovo a veselé rodinné historky střídá i recitace ( Kainar, Prevert, Ferlighetti).

28.3.2018 od 19:30

KONCERT ROMANA DRAGOUNA

Hudebník, klávesista, zpěvák a skladatel je členem Beatové síně slávy a aktivně účinkuje ve

skupinách Progres 2, Futurum, Supergroup, T4 a His Angels. Pořádá Apoštolská církev, k.s.

Liberec. Dobrovolné vstupné. 

29.3.2018 od 19:00

PLES V PYŽAMU, http://objednavka.evstupenka.cz/liberec/standard/hall/index/28479?

Ukažte světu, v čem spíte.

29.3.2018 od 20:00

VELIKONOČNÍ DÍLNY

Tvůrčí dílny pro celou rodinu na velkém sále. Doprovodný program v Experimentálním

studiu: v 9.00 hodin vystoupí dětský sbor Barvičky z MŠ Jeřmanická, v 10.30 a ve 12.30

hodin můžete zhlédnout pohádkové představení Dřevěného divadla, ve 14.30 hodin vystoupí

pěvecký sbor Červík Pepík ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová. Vstupné 30,-Kč na celý den pro osobu

starší 3 let. 

17.3.2018 od 9:00 do 16:00

JEDEN SVĚT 2018

Festival dokumentárních filmů s tématikou lidských práv. Více na www.jedensvet.cz. 

19.3.2018 až 25.3.2018 od 17:30,

od 20:00

Malé divadlo Liberec, Zhořelecká 5 / 344, Liberec, 460 01, http://www.saldovo-divadlo.cz

Podivný případ se psem, http://www.saldovo-divadlo.cz

Cenami ověnčena dramatizace knižního bestselleru.

1.3.2018 od 19:00

Posedlost baletem II, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

"Liberec má talent?!" - průvodce světem tance. V inscenaci se představí celý baletní soubor

a v rolích hereček-moderátorek Michaela Foitová a Eliška Jansová z činoherního souboru.

5.3.2018 od 19:00

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

O konci lidství v nedávné evropské válce. Česká premiéra.

7.3.2018 od 19:00

Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, +420485101523, 

http://www.saldovo-divadlo.cz

(Ne)splnitelný úkol pro tři herce. 

12.3.2018 od 19:00

18.4.2018 od 19:00

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

Neobyčejné příběhy z Liberce. Do 15 let nevhodné.  

16.3.2018 od 19:00

Atomová kočička, +420485101523

Bláznivá sci-fi komedie z harcovských kolejí.

18.3.2018 od 19:00

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

Česká premiéra černé komedie o vzniku rudé mumie.

9.3.2018 od 19:00

21.3.2018

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 1.3.2018 do 31.3.2018

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

Taneční představení pro rodiny s dětmi.

16.2.2018 od 19:00

28.2.2018 od 19:00

22.3.2018

Přísně tajné: Hrubá nemravnost, http://www.saldovo-divadlo.cz

aneb Jak Alan zachránil svět a narostly mu kozy

24.3.2018 od 19:00

Princové jsou na draka, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Pohádkový muzikál.

25.3.2018 od 15:00

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

Je normální, že dívky plavou v bikinách? Do 12 let nevhodné.  

27.2.2018 od 19:00

2.3.2018

27.3.2018

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

Čarovná rybí kostička, http://www.naivnidivadlo.cz

Pohádka o rybí kostičce, která má kouzelnou moc.

3.3.2018 od 10:00

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.

10.3.2018 od 10:00

VEČER V NDL: Řekl bych nějakej vtip a pak bych umřel smíchy (fear, uncertainty &

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

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

a hrozně dlouhou prázdnou černou školní chodbou.

15.3.2018 od 19:30

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

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

17.3.2018 od 10:00,

od 15:00

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.

24.3.2018 od 10:00

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.

31.3.2018 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

Liberecké Velikonoce 2018, http://www.trhyvliberci.cz

Srdečně vás zveme na velikonoční trhy na náměstí před libereckou radnici. Kromě bohatého

výběru tradičního velikonočního zboží se můžete jarně naladit také některou z doprovodných

akcí.

23.3.2018 až 1.4.2018

Obchodní centrum LBC, Fügnerova 667 / 7, Liberec, 460 01

Dětský ples

Dětský ples - zábava pro celou rodinu

24.3.2018 od 15:00 do 18:00

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 březen: 4.3. O Luciáškovi / 11.3. O neposlušných kůzlátkách / 18.3. Jarní

dračí pohádka / 25.3. O Šípkové Růžence.

4.3.2018

11.3.2018

18.3.2018

25.3.2018

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

Autentické provedení hudby vrcholného baroka

Účinkuje Pěvecký sbor a komorní orchestr Regnis.

4.3.2018 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 1.3.2018 do 31.3.2018

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

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

Bydlet spolu: České kolektivní domy

Výstava o kolektivním bydlení, tzv. koldomech, je pojatá chronologicky a v každé dobové

etapě se věnuje dominantním sociologickým, politickým, urbanistickým ad. důležitým

tématům. Kromě architektonických modelů a plánů výstava představí rovněž dobové

vybavení bytů nebo vzpomínky pamětníků.

15.3.2018 až 10.6.2018

Alberto Kalach: Master of Mexican Architecture

Alberto Kalach je bývalým kolegou Louise Barragána a stejně jako on je posedlý zahradami.

A proto svoje budovy noří podobně jako Barragán do přírodního rámce. Často se ve spojení s

jeho tvorbou hovoří o nekompromisním přístupu k ekologii a a snaze propojení architektury s

přírodou.

15.3.2018 až 10.6.2018

Viktorie Langer/Caramello

Novou sezonu výstav finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2017 zahájí Viktorie

Langer s instalací představující její experimentální malířské přístupy.

15.3.2018 až 10.6.2018

Pivovar Konrad, Vratislavice nad Nisou, Pivovarská 164, Liberec, 463 11, http://www.pivo-konrad.cz

Hasičská zábava, http://www.facebook.com/events/297353257454552/

A zase po roce tu máme naší hasičskou zábavu! Uskuteční se opět v Pivovarské hospodě

(sále) a to 24.března (sobota). Těšit se můžete na bezvadnou zábavu a skvělou hudbu!

Tentokrát chceme i my hasiči pomoci i jiným způsobem než je zvykem, a proto část zábavy

bude charitativní a pomůžeme tak někomu, kdo to opravdu potřebuje.

24.3.2018 od 19:00

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

Březnové plesy U Košků

Program: 10.3. Country bál / 24.3. Ples hokejových Panterů Liberec, 31.3. Ples Systema

Liberec.

10.3.2018

24.3.2018

31.3.2018

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

Čerti na Ještědu, http://www.skijested.cz 3.3.2018 od 8:30 do 14:00

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Závod ve slalomu pro děti i rodiče. Kopání pokladu v kupě sněhu. Skipas pro čerty za 100! 

Stereo cafe, Na Poříčí 112 / 13, Liberec, 460 01

Moon Gallery: Eliáš Urban, http://www.facebook.com/stereo.lbc/ 31.1.2018 až 1.3.2018

Trampolíny Patrman, Nádraží 435, Liberec, 460 07, http://trampolinypatrman.cz

Závod o skokana Liberce, http://www.trampolinypatrman.cz

Závod o skokana Liberce - závod pro děti z oddílu Trampolín Liberec i ostatních oddílů ČR

(pro děti od 6 let).

17.3.2018

Univerzitní knihovna TUL, Voroněžská 1329 / 13, Liberec, 460 01

Dioptrie růžových brýlí

Divadelní soubor Vojan, Hrádek nad Nisou, uvádí lehce mrazivou komedii Ondřeje Ládka

alias Xindla X. 

27.3.2018

Vila Johanna Liebiega mladšího (Liebiegův palác), U Tiskárny 1 / 81, Liberec, 460 01,

http://www.liberec.cz

Jarní Artování, http://bezmezer.weebly.com

Jarní Artování je multikulturní festival zaměřený na papírovou a divadelní tvorbu, výrobu

masek, workshopy, volnou tvorbu, performance, exhibici zde vytvořených masek a večerní

hudební produkci.

23.3.2018 až 24.3.2018

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

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

http://www.facebook.com/HotelBabylon

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

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

Velikonoce v zoo, http://www.zooliberec.cz

V sobotu 24. 3. vás zveme na Velikonoce v zoo. V zahradě najdete tematické stanoviště a

výtvarné dílny pro děti.

24.3.2018

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

Bedřichov

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

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

Ledový Bedřichovský Bastard, http://www.bedrichovskybastard.cz

Nejdrsnější běžecký závod Jizerských hor! Tak zní slogan série překážkových závodů

Bedřichovský Bastard. První ze závodů – Ledový Bedřichovský Bastard se uskuteční 10.

března. Trať měří mezi 6 až 7 kilometry, poběží se přes přibližně 15 překážek. Prezetace v 8

hod., start v 9 hod. 

10.3.2018

Hodkovice nad Mohelkou

Dům Kultury Hodkovice nad Mohelkou, Sokolská 412, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

Dětský maškarní karneval, http://www.hodkovicenm.cz

Rodinný klub Motýlek pořádá v kulturním domě "Dětský maškarní karneval". Moderovat a

hrát bude Honza Nesvačil. Vstupné: masky dětské i dospělácké - zdarma, ostatní 30 Kč.

11.3.2018 od 15:00

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

http://www.hodkovicenm.cz

Život se psem, http://www.hodkovicenm.cz

V městské knihovně se koná beseda s kynologem Mirko Černým o základech výběru, držení,

výcviku, ovládání a péči o psa.

14.3.2018 od 18:00

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

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

Expediční kamera 2018, http://www.expedicnikamera.cz

Horolezecký oddíl Hodkovice nad Mohelkou vás zve na filmový festival "Expediční kamera

2018".

9.3.2018 od 18:00

Šmoldasův drzý jazyk, http://www.hodkovicenm.cz

Moudrý humor střídaný hudbou napříč žánry a staletími. Vstupné 250 Kč. Předprodej

vstupenek - knihovna Hodkovice od 5.3.

26.3.2018 od 19:00

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

Hrad a zámek Grabštejn, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hrad-grabstejn.cz,

http://www.grabstejn.cz

Velikonoční prohlídky na Grabštejně, http://www.hrad-grabstejn.cz

V období velikonočních svátků od Velkého pátku do Velikonočního pondělí můžete na

hlavním prohlídkovém okruhu zhlédnout velikonoční výzdobu a dozvědět se něco o zvycích

spjatých se svátky jara.

30.3.2018 až 2.4.2018 od 9:00 do

16:00

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

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

Ples nejen pro sportovce. Hrají S.V.R. Místo konání: DK Beseda.

3.3.2018 od 20:00

Vysavač, http://www.branatrojzemi.cz

Bohumil Klepl v hlavní a jediné roli komedie o zamilovaném uklízeči z nákupního centra.

Místo konání: DK Beseda. 

7.3.2018 od 19:00

Ples města, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Ples Města Hrádek nad Nisou. Hraje Big ´O´Band.

10.3.2018 od 20:00

Dětský maškarní ples, http://www.branatrojzemi.cz

DK Beseda: Rej v maskách. Zábavná show.

11.3.2018

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 20.12.2017 až 31.3.2018

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 1.3.2018 do 31.3.2018

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. 

Chrastava

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

Indiánský country bál, http://www.chrastava.cz

Společenský klub a turistický oddíl Perseus vás srdečně zve INDIÁNSKÝ COUNTRY BÁL dne

16. března 2018 od 20:00 hodin v CVA.

16.3.2018 od 20:00

Zábavná talkshow Ivanky Deváté, http://www.chrastava.cz

Společenský klub vás srdečně zve na ZÁBAVNOU TALKSHOW Ivanky Deváté dne 27. března

2018 od 17:00 hodin v CVA.

27.3.2018 od 17:00

Kino Chrastava, Turpišova 236, Chrastava, 463 31, http://www.chrastava.cz

Tchyně na zabití, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás srdečně zve na divadelní představení TCHÝNĚ NA ZABITÍ ve

středu 7. března 2018 od 19:00 hodin v městském kině.

7.3.2018 od 19:00

Travesti show: Holky na tahu, http://www.chrastava.cz

Společenský klub Chrastava vás srdečně zve na zábavný pořad HOLKY NA TAHU ve středu

14. března 2018 od 19:00 hodin v městském kině.

14.3.2018 od 19:00

Městská galerie Chrastava, Liberecká 40, Chrastava , 463 31

Výstava: Kouzlení, http://www.chrastava.cz

Společenský klub vás srdečně zve na výstavu "Kouzlení", která se koná v Městské galerii.

Můžete se těšit na fotografie jizerských vod, potoků a tůní.

28.2.2018 až 23.4.2018

Jablonec nad Nisou

Atletická hala, Jablonec nad Nisou, U Stadionu 1 / 4586, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.sportjablonec.cz

Velikonoční hala, http://www.atletikajbc.cz

Atletické závody žactva

17.3.2018 od 10:00

Jablonecká hala, http://www.sportjablonec.cz

Soutěž mladých hasičů

24.3.2018

25.3.2018

Bazén Jablonec nad Nisou, Sv. Čecha 80 / 4204, Jablonec nad Nisou, 466 02, http://www.bazenjbc.cz,

http://www.sportjablonec.cz

Velká cena Jablonce, http://www.bazenjbc.cz

Pořádá TJ Bižuterie, bazén pro veřejnost celý den uzavřen!

24.3.2018 od 8:00

Biatlonový a běžecký areál Břízky, Jablonec nad Nisou 43, 466 04, http://www.skijablonec.hex.cz,

http://www.skpjablonec.cz

Biatlonová exhibice, http://www.skpjablonec.cz

Biatlonová exhibice, čas zahájení bude upřesněn.

24.3.2018

Centrum Kašpar - pobočka Jablonec nad Nisou, Dvorská 748/9, Jablonec nad Nisou

Konec trápení! Najděte svůj životní a profesní směr., +420730195890, http://centrum-

kaspar.cz/konec-trapeni-najdete-svuj-zivotni-a-profesni-smer/

Poznejte své přednosti. Odhalte své možnosti. Přijďte se zdarma otestovat do Centra Kašpar

v Jablonci nad Nisou.  

8.3.2018 od 15:00 do 18:00

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

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Drum and Bass in da EPPL, http://www.deppl.com

DJ's: Pyro (AKA.io), Direct X (ex Lebky), Valdéz (Strojobal sound)

9.3.2018 od 21:00

Björn´s Fabler Night, http://www.deppl.com

Total Retro Hip-Hop Party 

16.3.2018

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

Rap, Funk

23.3.2018

Electro Swing Night, http://www.deppl.com

DJ's: Captain Swing & Johnny Adela

10.3.2018 od 21:00 do 4:00

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

Trávy - Věra Činčarová, http://www.dumrynovice.cz

Zahájení výstavy obrazů - grafika, barevné monotypy.

1.3.2018 od 17:00

Setkání Jizerského kreativního klubu, http://www.dumrynovice.cz

Patchworková dílna

10.3.2018 od 10:00

Bílá růže, http://www.dumrynovice.cz

Zahájení výstavy

14.3.2018 od 17:00

Kresba pravou mozkovou hemisférou, http://www.dumrynovice.cz

Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou

17.3.2018 od 10:00

Korálková dílna s Lídou Dutou, http://www.dumrynovice.cz

Tvoření s korálky na téma Velikonoce

23.3.2018 od 17:00

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

http://www.jablonec.com

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

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

Mega Fashion Show Jitky Vokněrové, http://www.ejbc.cz

Trendy jaro/léto 2018. 

2.3.2018 od 20:00

62. Rybářský ples, http://www.ejbc.cz

Hraje Bohemia Universal Band

3.3.2018 od 20:00

Jelen, http://www.ejbc.cz

Koncert populární coutryfolkové skupiny se speciálním hostem: Kateřina Marie Tichá & PST.

Po koncertu proběhne autogramiáda skupiny.  

10.3.2018 od 20:00

Zdeněk Izer: Autokolektiv, http://www.ejbc.cz

Populární komik v zábavné show

20.3.2018 od 19:00

Trabantem napříč Afrikou, http://www.ejbc.cz

Přednáška s fotografiemi a videem 

21.3.2018 od 20:00

Malina Brothers, http://www.ejbc.cz

Na koncertě zazní průřez všech tří alb kapely, včetně toho aktuálního, které vzniklo v

uvolněné atmosféře na chatě v Jizerských horách

22.3.2018 od 20:00

Euroregion Tour 2018, http://www.euroregiontour.cz

Veletrh vám představí komplexní turistickou nabídku krajů, regionů, měst a obcí České

republiky i sousedních států, nabídku cestovních a dopravních kanceláří, lázní a wellness,

památek, center volnočasových aktivit a dalších subjektů z oblasti cestovního ruchu.

16.3.2018 až 17.3.2018

Dualita, http://www.ejbc.cz

Výstava fotografií Pavla Semráda, vstup zdarma

7.3.2018 až 8.5.2018 od 17:00

G & B beads, Janovská 39 / 132, Jablonec nad Nisou, 466 04, http://www.gbkoralky.cz,

http://www.muzeumkoralku.cz, http://www.gbbeads.cz

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

MDŽ s G&B Beads - Korálkové dílny, http://www.gbbeads.cz

Velký výběr broušených a mačkaných perlí, v mnoha velikostech, tvarech, barvách a

povrchových úpravách (pro ty co si netroufají na vlastní tvorbu je k dispozici firemní

prodejna), pro zájemce možnost exkurze a seznámení se s výrobou korálků.

4.3.2018 od 9:00 do 16:00

6.3.2018 od 9:00 do 16:00

7.3.2018 od 9:00 do 16:00

8.3.2018 od 9:00 do 16:00

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

http://www.mestojablonec.cz

Back to the Roots of Skull, http://www.deppl.com

Místo konání: D-EPPL music & board club. Dj's: Trilogy & Pedyk (DnB).

2.3.2018 od 21:00

Filmová kavárna, http://www.hotel-praha-jbc.cz

Promítání oscarového filmu Mad Max - Fury Road, předprodej v síti evstupenka.cz. Místo

konání: KC Hotel Praha

7.3.2018 od 19:00

Filmová kavárna, http://www.hotel-praha-jbc.cz

Promítání komedie Pařba ve Vegas, předprodej v síti evstupenka.cz. Místo konání: KC Hotel

Praha. 

14.3.2018 od 19:00

Přednáška Steva Lichtaga s promítáním, http://www.hotel-praha-jbc.cz

Světoznámý český režisér přednáší o svých filmech a cestách do hlubin moří – Potápění se

žraloky, Carcharias – Velký Bílý, předprodej v síti evstupenka.cz. Místo konání: KC Hotel

Praha

16.3.2018 od 18:30

Filmová kavárna, http://www.hotel-praha-jbc.cz

Promítání filmu o Batmanovi Temný Rytíř, předprodej v síti evstupenka.cz. Místo konání: KC

Hotel Praha

21.3.2018 od 19:00

Ples přátel basketbalu, http://www.hotel-praha-jbc.cz

Místo konání: KC Hotel Praha

23.3.2018 od 19:00

Jídlo je ta nejintimnější péče sama o sebe , http://www.educa-jbc.cz/dalsi-sluzby/seminare

Seminář o zdravé výživě pod vedením lékárnice Mgr Chytrové.

9.3.2018 od 17:00 do 20:00

23.3.2018 od 17:00 do 20:00

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

http://www.kinajablonec.cz

Můj život Cuketky, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/muj-zivot-cuketky-1805

Cuketka se po smrti maminky ocitne v dětském domově a poznává nové kamarády.

1.3.2018 od 15:00

Já, Tonya, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ja--tonya-1874

Těžko uvěřitelný životní příběh Tonyi Harding.

1.3.2018 od 17:30

3.3.2018 od 20:00

6.3.2018 od 17:30

Nikdys nebyl, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/nikdys-nebyl-1876

Joe je válečný veterán, který pomáhá v boji proti obchodu s bílým masem.

1.3.2018 od 20:00

5.3.2018 od 20:00

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

Prezident Blaník se rozhodl kandidovat na prezidenta.

22.2.2018 od 18:00

24.2.2018 od 20:00

26.2.2018

2.3.2018

Příšerákovi, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/priserakovi-1782

Wishbonovi nejsou právě šťastná rodinka.

3.12.2017 od 15:00

2.3.2018 od 10:00

Přání k mání, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/prani-k-mani-1800

Rodinný film o přáních, která se mohou plnit.

2.3.2018 od 15:00

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

Příběh o chlapci, který se omylem ocitne v říši mrtvých.

25.2.2018 od 17:30

3.3.2018 od 15:00

Tvář vody, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/tvar-vody-1863

Netradiční romanticky příběh.

23.2.2018 od 20:00

3.3.2018 od 17:00

Tvořík, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/tvorik-720

Kreativní dílna pro děti. 

4.3.2018 od 13:30

Sněhová královna: Tajemství ohně a ledu (2D/D), +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/snehova-kralovna:-tajemstvi-ohne-a-ledu-1861

4.3.2018 od 15:00

Oddělení městské informační centrum Vám přeje příjemnou zábavu.
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Stručný přehled akcí v Liberci a okolí od 1.3.2018 do 31.3.2018

Třetí díl o odvážné Gerdě, která porazila Sněhovou královnu.

Pračlověk, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/praclovek-1873

Animovaný příběh z doby kamenné.

24.2.2018 od 15:00

4.3.2018 od 18:00

The Florida Project, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/the-florida-project-1872

Kontrast bezstarostného dětství a problémů světa dospělých.

22.2.2018 od 20:00

28.2.2018 od 17:30

4.3.2018 od 20:00

S láskou Vincent, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/s-laskou-vincent-1854

Celovečerní film o malíři Vincentu van Goghovi.

23.2.2018 od 18:00

25.2.2018 od 20:00

2.3.2018 od 18:00

5.3.2018 od 18:00

Děti státu, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/deti-statu-1877

Od osmi hodin proběhne promítání filmu a poté beseda.

6.3.2018 od 20:00

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

Gary Oldman Winstona Churchilla nehraje, on se jím stal.

24.2.2018 od 17:00

7.3.2018 od 17:00

iShorts: Krátké hrané filmy nominované na cenu Oscar, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ishorts;-kratke-hrane-filmy-nominovane-na-cenu-oscar-2018-1878

Pásmo krátkých filmů nominovaných na Oscary.

7.3.2018 od 20:00

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

Lego® Ninjago® film (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/legoa-174;-ninjagoa-174;-film-1728

Ve filmovém dobrodružství ze světa Ninjago se mladý Lloyd, známý také jako Zelený Nindža,

společně se svými přáteli tajnými bojovníky, zapojí do bitvy o Ninjago City.

8.10.2017 od 17:30

15.10.2017 od 15:00

1.3.2018 od 10:00

Rudá volavka, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/ruda-volavka-1870

Dominika Jegorovová má mnoho tváří. 

1.3.2018 od 20:00

4.3.2018 od 20:00

7.3.2018 od 20:00

Lady Bird, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/lady-bird-1868

Lady Bird je neobyčejný příběh o obyčejném dospívání holky, která zoufale hledá to, co

všichni ostatní – kluka a smysl života.

2.3.2018 od 17:30

4.3.2018 od 17:30

Winchester: Sídlo démonů, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/winchester:-sidlo-demonu-1871

Věříte na duchy? 

2.3.2018 od 20:00

6.3.2018 od 17:30

Sněhová královna: Tajemství ledu a ohně, +420725030990, 

http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/snehova-kralovna:-tajemstvi-ohne-a-ledu-1861

Gerda a Kai jsou zpět!

10.2.2018 od 14:30

18.2.2018 od 14:30

3.3.2018 od 14:30

Black Panther (2D/D), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/black-panther-1862

Příběh válečníka T´Chally od studia Marvel.

3.3.2018 od 17:00

Sex Pistols: Anglie tu bude navždy, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/sex-pistols--anglie-tu-bude-navzdy-1866

Sex Pistols jsou Punk. Ti ostatní jsou “punk rock”. Velkej rozdíl…

3.3.2018 od 20:00

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

Vydejte se společně s hlavním hrdinou do říše mrtvých.

11.2.2018 od 14:30

4.3.2018 od 14:30

Věčně tvá nevěrná, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/vecne-tva-neverna-1867

Josef a Miluška jsou manželé snad celou věčnost, Josef svou ženu sice miluje, ale má také

slabost pro krásné ženy. 

22.2.2018 od 17:30

27.2.2018 od 17:30

5.3.2018 od 17:30

Akta Pentagon: Skrytá válka, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/akta-

pentagon:-skryta-valka-1869

Dramatický příběh novinářů deníků The Washington Post a The New York Times, kteří se

rozhodli riskovat nejen kariéru ale i svou svobodu a zveřejnit zprávu z utajované studie o

americkém nasazení ve Vietnamské válce.

23.2.2018 od 20:00

26.2.2018 od 20:00

5.3.2018 od 20:00

S láskou Vincent, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/s-laskou-vincent-1854

Celovečerní snímek o malíři Vincentovi van Goghovi S láskou Vincent navazuje na slova

samotného génia, který jednou pronesl, že “může komunikovat pouze skrze své malby".

10.2.2018 od 18:00

12.2.2018 od 20:00

6.3.2018 od 10:00

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Black Panther (2D/T), +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/black-panther-1862

Příběh válečníka T’Chally od studia Marvel.

16.2.2018 od 17:00

17.2.2018 od 20:00

20.2.2018 od 20:00

22.2.2018 od 20:00

27.2.2018 od 20:00

7.3.2018 od 17:00

Seramis | Gioachino Rossini, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/semiramis-|-gioachino-rossini-1610

Angela Meade se v Met poprvé objeví v titulní roli Rossiniho Semiramis, která se na jeviště

Met vrací po 25 letech.

10.3.2018 od 18:45

Takové jsou všechny | W. A. Mozart, +420725030990, http://www.kinajablonec.cz/databaze-

filmu/takove-jsou-vsechny-|-w-a-mozart-1611

Phelim McDermott se do Met vrací s novou inscenací Mozartovy komedie Così fan tutte,

kterou bude řídit David Robertson. 

31.3.2018 od 18:45

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

Václav Koubek, http://www.klubnarampe.cz

Skřehotavý hlas, temperamentní tahací harmonika, svérázné texty- živelně vtipný český

písničkář, spisovatel, herec a režisér.

2.3.2018 od 20:00

DNA Brothers & Imaginárium, http://www.klubnarampe.cz

Koncert liberecko-jabloneckých kapel, které (nejen) v našem regionu pravidelně baví

posluchače.

3.3.2018 od 20:00

The brew (UK), http://www.klubnarampe.cz

Jedna z největších rockových kapel západoevropských klubů a festivalů. Fascinující energie

trojice vynikajících instrumentalistů z Velké Británie zapůsobí i v Jablonci! 

6.3.2018 od 20:00

Mydy Rabycad, http://www.klubnarampe.cz

Stále jasněji zářící hudební kometa, která jako jedna ze dvou kapel ČR vystoupila na

festivalu v Glastonbury.

9.3.2018 od 20:00

Stárplej show - 2. večer, http://www.klubnarampe.cz

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

10.3.2018 od 20:00

Papírové pohádky, http://www.klubnarampe.cz

...aneb Tři pohádky o kmotru Zajíci. Divadlo Kordula se svým loutkovým představením -

malým pro radost, velkým k poučení.

11.3.2018 od 17:00

Tradiční řemesla: Rodinná tradice aneb Z otce na syna, http://www.ohkjablonec.cz

příběhy 5 vynikajících řemeslníků a jejich nástupců  

16.3.2018 od 11:30 do 14:00

Koncertní sál ZUŠ, Podhorská 43, Jablonec nad Nisou , 466 01

Jazztet, http://www.zusjbc.cz

Koncert kapely

22.3.2018 od 18:00

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou, Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.jablonec.com

Květná neděle, http://www.jablonec.com

Obřad žehnání ratolestí, následuje průvod městem na Horní náměstí.

25.3.2018 od 9:00

Město Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou , 466 01

Pravidelné kurzy různých stylů jógy, Tribal Fusion, Chair dance, +420605936120, 

http://tribalfusiontanecnice.weebly.com

Kurzy tance a jógy

6.3.2018 až 5.6.2018

Městská sportovní hala, Jablonec nad Nisou, U Přehrady 20 / 4747, Jablonec nad Nisou, 466 02,

http://www.sportjablonec.cz

Jablonecký korálek , http://www.dapcomdaniel.wixsite.com/sokoljablonec

Soutěž jednotlivkyň v moderní gymnastice

3.3.2018

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 1.3.2018 do 31.3.2018

Velká cena Jablonce, http://www.judojablonec.cz

Český pohár v judu 

17.3.2018

18.3.2018

Městské divadlo Jablonec nad Nisou, Liberecká 1900 / 5, Jablonec nad Nisou, 466 01,

http://www.divadlojablonec.cz

REPREZENTAČNÍ PLES MĚSTSKÉHO DIVADLA, http://www.divadlojablonec.cz

Hraje liberecký Big’O’Band Marka Ottla, host Dasha a Jan Smigmator

2.3.2018 od 20:00

Reprezentační ples městského divadla, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Hraje Big´O´Band Marka Ottla

2.3.2018 od 20:00

Botacchio - Cirk La Putyka Praha, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Akrobatické výstupy, kabaretní výstupy, magie a další disciplíny

6.3.2018 od 19:00

Vzhůru do divočiny, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Volné pokračování Sexu pro pokročilé, hrají Jana Krausová, Karel Roden a další (Studio Dva

divadlo Praha)

7.3.2018 od 19:00

Kocour v botách, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Pohádkový muzikál v podání DVD Litvínov

10.3.2018 od 15:00

Čapek, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Jevištní realizace významných událostí ze života českého spisovatele v podání Divadla

Rokoko Praha

12.3.2018 od 19:00

Fenomén Šmok, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Choreografie Pavla Šmoka (Holoubek, Musica Slovaca, Po zarostlém chodníčku) v podání

Pražského komorního baletu.

13.3.2018 od 19:00

Jan Talich & Petr Jiříkovský, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Koncert - housle a klavír, program: skladby A. Dvořáka, L. Janáčka, B. Smetany, B. Martinů a

J. Suka

14.3.2018 od 19:00

Tanec srdcem - I. přehlídkový večer, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Regionální přehlídka dětských skupin scénického tance  

16.3.2018 od 17:00

Tanec srdcem, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Od 18 hod. II. PŘEHLÍDKOVÝ VEČER – regionální přehlídka dospělých skupin scénického

tance, od 20 hod. INSPIRATIVNÍ PŘEDSTAVENÍ

17.3.2018 od 18:00

Starci na chmelu, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Jevištní podoba legendárního a vůbec prvního českého filmového muzikálu plného

nestárnoucích melodií v podání Městského divadla.

20.3.2018 od 19:00

Starci na chmelu, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Jevištní podoba legendárního a vůbec prvního českého filmového muzikálu plného

nestárnoucích melodií v podání Městského divadla.

20.3.2018 od 19:00

Jan Páleníček a Jitka Čechová, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Koncert – violoncello & klavír z cyklu Rodáci Jablonecka  

21.3.2018

Bohumila Poznarová - Příběh hudby, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Netradiční koncert flétnistky, multiintrumentalistky a hostů z cyklu Rodáci Jablonecka.

22.3.2018 od 19:00

Spolu, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz

Hra o dvou hvězdách předválečného filmu, Lídě Baarové a Adině Mandlové v podání Studia

Hamlet Žel. Brod.

23.3.2018 od 19:00

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

http://www.sportjablonec.cz

Bruslení s Vikýřem, http://www.vikyr.cz

Sportovní akce pro všechny natěšené bruslaře

10.3.2018 od 14:30 do 16:00

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

http://hwww.centrumjablicko.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 1.3.2018 do 31.3.2018

Sexualita ve vztahu, http://www.centrumjablicko.cz

Seminář z cyklu prohloubení intimity ve vztahu, přihlášky předem na

www.centrumjablicko.cz

9.3.2018 od 18:00 do 20:00

Jak znovuobjevit vrozené schopnosti, http://www.centrumjablicko.cz

Seminář Martina Jotova  

14.3.2018 od 17:30 do 19:30

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

FK Jablonec x 1. FC Slovácko, http://www.fkjablonec.cz

MOL Cup čtvrtfinále, termín utkání se vzhledem k TV přenosům může změnit.

7.3.2018 od 16:00

FK Jablonec x FC Baník Ostrava, http://www.fkjablonec.cz

HET liga, termín utkání se vzhledem k TV přenosům může změnit.

11.3.2018 od 15:00

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

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

EMIL BŐHME (1856 - 1928), +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava k 90. výročí úmrtí významného jabloneckého knihkupce a vydavatele.

1.3.2018

KONCERTY PRO SMYČCOVÉ NÁSTROJE, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

O hudbě s Věrou Štrynclovou.

5.3.2018 od 10:00

SLUNEČNÍ SOUSTAVA, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Astronomické okénko Martina Gembece.

6.3.2018 od 17:00

JABLONEC PŘED STO LETY, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Beseda s Christou Petráskovou o připravované knize.

8.3.2018 od 17:00

EGYPT FARAONŮ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání.

13.3.2018 od 14:00

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

Opět se setkáme s cestovateli Pavlem Chlumem a Petrem Kvardou.

13.3.2018 od 17:00

HRÁTKY S PAMĚTÍ PRO SENIORY, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Nahlédněte spolu s certifikovanou trenérkou Jiřinou Ziklovou, jaké možnosti skrývá vaše

paměť.

14.3.2018 od 14:00

LITERÁRNÍ KLUB, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

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

19.3.2018 od 15:30

OLDŘICH Z CHLUMU - ROMÁN A SKUTEČNOST, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Poutavě vyprávět o životě, své literární tvorbě a také o životě našich předků bude spisovatel

a historik Vlastimil Vondruška. 

20.3.2018 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. 

7.3.2018 od 17:00

14.3.2018 od 17:00

21.3.2018 od 17:00

28.3.2018 od 17:00

A TOHLE UŽ JSTE ČETLI?, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Známé i méně známé biblické texty v podání známých i neznámých čtenářů.

27.3.2018 od 17:00

CESTA ZA RYCHLÝMI ŠÍPY ANEB VEČER S ANDERSENEM 2018, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Večer plný her a soutěží pro děti a jejich rodiče. Vstup pro děti do 12 let a pouze v

doprovodu rodičů. 

23.3.2018 od 18:30 do 22:00

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

PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ., +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan vyhlašuje 10. ročník

amatérské fotografické soutěže na téma: PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ. Pravidla na

http://bit.ly/fotosoutez2018 Své příspěvky zasílejte do pátku 11. května 2018.  

1.3.2018 až 11.5.2018

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 1.3.2018 do 31.3.2018

SKÁČE BLECHA ZVESELA, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Veselé básničky od jablonecké básnířky Olgy Novotné doprovází ilustrace Dany Kobrové.  

1.3.2018 až 31.5.2018

Taneční studio TOPDANCE, U Přehrady 61 / 3204, Jablonec nad Nisou, 466 02, http://www.topdance.cz

Tančírna, +420602171412, http://www.topdance.cz

Taneční akce pro každého

9.3.2018 od 20:00

Taneční pro dospělé , http://www.topdance.cz

Taneční lekce pro začátečníky

4.3.2018 od 19:00 do 20:30

Taneční pro dospělé, +420602171412, http://www.topdance.cz

Pro začátečníky

5.3.2018 od 18:30 do 20:00

Argentinské tango, http://www.topdance.cz

Pro začátečníky 

7.3.2018 od 18:30 do 20:00

Latina a Salsa, +420602171412, http://www.topdance.cz

Taneční lekce pro začátečníky

16.3.2018 od 18:30 do 20:00

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

HZA Bažant - Nusle, http://www.facebook.com/TULgalerieN

Vernisáž výstavy, tel. 48 535 4474 

6.3.2018 od 17:00

Jablonné v Podještědí

Společenské centrum Jablonné v Podještědí, Zdislavy z Lemberka, Jablonné v Podještědí, 471 25

Cestou ke zpívajícím horám aneb za potomky dávných osadníků

Hudební dokument zachycující začátky country hudby. Martin Žák navíc zahraje několik

tradičních písniček za doprovodu přátel Staré Almary. Vstupenky k dostání v infocentru: 487

829 972, infocentrum@jvpmesto.cz

9.3.2018 od 18:30

Zámek Lemberk, Lvová 1, Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.zamek-lemberk.cz

Zahájení návštěvnické sezony, http://www.zamek-lemberk.cz

Po zimní přestávce zámek Lemberk opět otevírá návštěvníkům své brány. Zpřístupněny

budou dva prohlídkové okruhy (1. a 3. okruh) a středověká věž. Těšíme se na vaši návštěvu.

30.3.2018 až 2.4.2018

Velikonoce na zámku Lemberk, http://www.zamek-lemberk.cz

Speciální prohlídky velikonočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké

kaple s průvodcem v 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 a 14.30 hodin. Ukázka velikonočního

slavení a zvyků šlechty.

30.3.2018 až 2.4.2018 od 9:30 do

14:30

Výstava: Člověk a kůň, http://www.zamek-lemberk.cz

Zámecká konírna – výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově postižené děti v

Liberci.

30.3.2018 až 2.4.2018 od 9:00 do

15:00

Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk, http://www.zamek-lemberk.cz

Středověká věž s vyhlídkou na okolí zámku Lemberk bude přístupná od 9.00 do 15.00 hodin.

30.3.2018 až 2.4.2018 od 9:00 do

15:00

21.4.2018 až 22.4.2018 od 9:00 do

15:00

Proseč pod Ještědem

Proseč pod Ještědem, Proseč pod Ještědem, 463 43, http://www.ppj.cz

Dětský maškarní karneval, http://www.ppj.cz

Sokolovna Proseč pod Ještědem: Dětský maškarní karneval. Občerstvení zajištěno, vstupné

dobrovolné.

18.3.2018 od 15:00

Rychnov u Jablonce nad Nisou

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 1.3.2018 do 31.3.2018

BEZMEZER, o.p.s., Komenského 207, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

Jarní Ártování, +420605936120, http://bezmezer.weebly.com/jarniacute-aacutertovaacuteniacute-2018.html

JARNÍ ARTOVÁNÍ 2018 23.3. - 24.3.2018 Liebiegův palác Liberec 31.3. - 1.4.2018 ZŠ Rychnov

u Jablonce nad Nisou Jarní Artování je multikulturní festival zaměřený na papírovou a

divadelní tvorbu, výrobu masek, workshopy, volnou tvorbu, performance ...

23.3.2018 až 24.3.2018 od 10:00 do

22:00,

od 10:00 do 22:00

30.3.2018 až 31.3.2018 od 10:00 do

22:00,

od 10:00 do 22:00

ZŠ a MŠ Rychnov u Jablonce nad Nisou, Školní 488, Rychnov u Jablonce nad Nisou , 468 02

Workshop Jógy, +420605936120, http://tribalfusiontanecnice.weebly.com

Workshop jógy: Jak účinně cvičit doma

3.3.2018

Workshop Tribal Fusion (Moderního břišního tance), +420605936120, 

http://tribalfusiontanecnice.weebly.com

Moderní břišní tanec s prvky z dalších druhů tanců

10.3.2018

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

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

Akce spojená s ukázkami řemesel a prodejem tradičního zboží. V programu se představí

skupina Pouličníci, loutkové divadlo Toy Machine a žonglér Vojta Vrtek.

24.3.2018 až 25.3.2018 od 9:00 do

16:00

Šimonovice

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

Baráčnický ples, http://www.simonovice.cz

Obec Šimonovice a naši baráčníci vás srdečně zvou na VI. ročník akce "Baráčnický ples",

který se koná v sále restaurace U Potůčku. K tanci a poslechu hraje The Continental Band.

10.3.2018 od 20:00
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