
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.4.2019 do 30.4.2019

Doporučujeme

Srpen v zemi indiánů:

Premiéra

Febiofest Ostašovské poutní slavnosti

s připomínkou bitvy

26.4.2019 od 19:00 11.4.2019 až 13.4.2019 27.4.2019

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01

Kino Varšava

Frýdlantská 285, Liberec, 460 01

Liberec - Ostašov

Liberec

Juniorský maraton 2019 -

Liberec

Ujetá ruka: Premiéra Dva muži ve městě

12.4.2019 od 11:00 do 15:00 12.4.2019 od 19:00 30.3.2019 až 5.5.2019

Lidové sady Liberec

Lidové sady 1 / 425, Liberec, 460 01

Malé divadlo Liberec

Zhořelecká 5 / 344, Liberec, 460 01

MVS^L - Malá výstavní síň

nám. Dr. E. Beneše 10 / 2, Liberec, 460

07

LIBERECKÉ VELIKONOCE

2019

Krajský den Země a jarní

Tatrhy

Magický Himálaj

12.4.2019 až 21.4.2019 14.4.2019 od 10:00 do 17:00 8.5.2018 až 31.10.2019

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Park Clam-Gallasů

Gutenbergova, Liberec, 460 01

Výstaviště Liberec

Masarykova 5 / 424, Liberec, 460 01

Liberec

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

20.3.2019 od 17:00

10.4.2019 od 17:00

22.5.2019 od 17:00

12.6.2019 od 17:00

Komentovaná prohlídka liberecké radnice - po stopách filmu,

http://www.facebook.com/liberecfilmoffice

Komentovaná prohlídky radnice, při které vám ukážeme filmové proměny radničních

interiérů a dozvíte se zajímavosti z filmového zákulisí. Počet míst na prohlídce je

omezen! Rezervace na www.evstupenka.cz nebo prostřednictvím infocentra Liberec.

18.4.2019 od 17:00 1. varhanní benefiční koncert "Naděje"

V obřadní síni liberecké radnice - Antonín Dvořák: Biblické písně. Zpěv: Blanka Černá,

Věra Poláchová (sólistky opery DFXŠ), Lucie Kretschmerová (Naděje). Varhany: Karel

Háje, Boris Joneš, Julie Valentová, Petr Holý. Vstupné dobrovolné.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.4.2019 do 30.4.2019

4.4.2019 až 23.4.2019 Velikonoce očima dětí

V termínu 4.-23.4. probíhá v 1. a 2. patře historické budovy radnice 20. ročník tradiční

výstavy a ukázky tvořivosti dětí z libereckých mateřských škol.

Bunkr Rock Club Tržní náměstí 8 / 1385, Liberec, 460 01, http://www.bunkrliberec.cz,

http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

5.4.2019

12.4.2019

19.4.2019

20.4.2019

26.4.2019

27.4.2019

Dubnové akce v Bunkru, http://www.facebook.com/pg/BunkrclubLiberec/events/

Program: 5.4. Vaygl.bunkr w Gleb / 12.4. Plexis+Prozatimní řešení+Hakmak / 19.4.

Khoiba a Čáry života / 20.4. 80s vs 90s Velikonoční párty / 26.4. Znouzectnost+support /

27.4. Skinny Barber x Naume.

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

5.4.2019 až 7.4.2019 MOTO VÝSTAVA LIBEREC, http://www.motovystavaliberec.cz

III. ročník moto show

13.4.2019 od 20:00 do 23:00 LADIES NIGHT - Exhibice California Dreams vs Gentlemen Slovakia,

http://www.californiadreams.cz

Strhující show, exotikou nabitý program s tou nejlepší striptýzovou skupinou v České

republice.

19.4.2019 až 21.4.2019 Velikonoční veselí, http://www.centrumbabylon.cz/velikonocni-veseli.html

Očekávat můžete tradiční zvyky, samozřejmě nebude chybět pletení pomlázek a zdobení

vajíček. Oblíbené řemeslné a prodejní dílničky potěší nejen děti. Vše dokreslí pestrý

odpolední program a spousta další zábavy v duchu Velikonoc.

20.4.2019 až 21.4.2019 MEZINÁRODNÍ VÝSTAVA KOČEK LIBEREC, http://https://vystava-kocek-liberec.webnode.cz

Mezinárodní výstava koček všech plemen.

Clarion Grandhotel Zlatý Lev **** Gutenbergova 3, Liberec, 460 01, http://www.clariongrandhotelzlatylev.com

3.4.2019 od 17:30 Veřejné čtení z knihy Ve světle Pravdy

Veřejné čtení z knihy Ve světle Pravdy na téma „Odkud pocházíme, kam jdeme?“.

Následující týden 10. dubna od 17.30 hodin se na stejném místě uskuteční diskusní

večer, který na čtení naváže. Jste srdečně zváni.

Club Warehouse Hanychovská 328 / 10, Liberec, 460 01

6.4.2019 od 20:00 Marek Dusil Blend , http://www.facebook.com/events/2097677140317320/

Marek Dusil Blend hraje vesměs polo - akusticky, v novém složení od ledna 2019.

12.4.2019 od 20:00 Superhero Killers, http://www.facebook.com/events/903546206655003/

Početnou a věrnou základnu fanoušků si Superhero Killers získali díky neotřelým aranžmá

nejnovějších hitů od interpretů typu Bruno Mars, Beyoncé, Michael Jackson, Stevie

Wonder, Prince a dalších. To všechno ve vlastním nadupaném aranžmá plném funky, pop

a soul rytmů.

9.4.2019 od 20:00 do 23:00 Jan Spálený Trio + Bill Barrett & Michaela Gomez (USA),

http://www.facebook.com/events/342680379676699/

20.4.2019 od 20:00 do 23:00 Robert Balzar Trio, http://www.facebook.com/events/787903571562028/

Hudba RBTria zachycuje nový, současný zvuk tří zkušených hudebníků v jednom

organickém celku. Většinu repertoáru tria tvoří vlastní skladby, nebo úpravy nejen

jazzových standardů.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.4.2019 do 30.4.2019

26.4.2019 od 20:00 do 23:00 Vilém Čok & Bypass, http://www.facebook.com/events/312484742725523/

Vilém Čok je stálicí české rockové scény už mnoho let. Jeho kreativní show nezná hranic

a na rok 2019 si připravil originální tour nazvané 2+1 TOUR.

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

http://www.evstupenka.cz

2.4.2019 od 19:00 Symfonický koncert, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

12.3.2019 od 19:00

23.3.2019 od 19:00

3.4.2019 od 19:00

23.4.2019 od 19:00

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

Světová operní klasika opět v Liberci!

4.4.2019 od 19:00 Mnoho povyku pro nic, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Slavná komedie o intrikách a pomluvě.

6.4.2019 od 19:00 Veletoč, +420485101523

Autorská groteskní komedie Ivy Janžurové

10.4.2019 od 19:00 Úklady a láska, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Tragikomedie o moci a lásce.

12.4.2019 od 19:00 Dvě vdovy, +420485101523, http://www.saldovo-, http://divadlo.cz

"Česká operní klasika stále žije!"

13.3.2019 od 19:00

5.4.2019 od 19:00

13.4.2019 od 19:00

Francesca da Rimini a Lakomý rytíř , +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Není většího neštěstí, než v utrpení vzpomínat na časy šťastné.

16.4.2019 od 19:00 My Fair Lady, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

17.4.2019 od 19:00 Popelka (La Centerola), +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Pohádkové snění na křídlech ohnivého belcanta.

7.4.2019 od 19:00

9.4.2019 od 19:00

18.4.2019 od 19:00

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

Bouře - cena za lásku - taneční drama.

28.2.2019 od 19:00

22.3.2019 od 19:00

24.4.2019 od 19:00

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

Člověk je hádanka. A ne jen jedna.

26.4.2019 od 19:00 Srpen v zemi indiánů: Premiéra, http://www.saldovo-divadlo.cz

Všechny šťastné rodiny jsou si něčím podobné, řekl kdysi Tolstoj, ale každá nešťastná

rodina je nešťastná svým vlastním způsobem. Rodina ve hře Tracyho Lettse, jednoho z

nejvýraznějších amerických autorů současnosti, je nešťastná v mnoha ohledech, protože

je zachycena v celé příbuzenské šíři formou, která se v posledních padesáti letech již

téměř nevyskytuje.

27.4.2019 od 19:00 (S)tvoření, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Hudebně taneční mysterium s doprovodem bubenického seskupení Aries.

30.4.2019 od 19:00 Zamilovaný Shakespeare, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Komedie podle oscarového filmu.

Dům dětí a mládeže Liberec -

Větrník

Riegrova 16, Liberec, 460 01, http://www.ddmliberec.cz

13.4.2019 Drátování - Velikonoce, http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:49010/dratovani-velikonoce

Z černého drátu si vytvoříme základ slepičky, kohoutka, ptáčka, ze slabšího drátu potom

vytvoříme "výplň". Pro zpestření použijeme drobný skleněný rokajl. Cena: 350 Kč,

přihláška: vendy.koskova@ddmliberec.cz

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.4.2019 do 30.4.2019

13.4.2019 Keramika - ptáci - dospělí,

http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:49009/keramika-ptaci-dospeli

Kurz je vhodný pro dospělé od 18 let a starší.... Vytvoříme si různé ptáky - opět budete

mít vytočený polotovar, ze kterého dotvoříme ptáčka. Cena: 550 Kč, přihláška:

vendy.koskova@ddmliberec.cz

13.4.2019 Keramika - ptáci - dvougenerační,

http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:49008/keramika-ptaci-dvougeneracni

Kurz je vhodný pro společnou tvorbu rodič (dospělák) a dítě (od 8 let). Vytvoříme si různé

ptáky - opět budete mít vytočený polotovar, ze kterého dotvoříme ptáčka. Cena: 1000 Kč

za dvojici, přihláška: vendy.koskova@ddmliberec.cz

13.4.2019 Fusing - velikonoční dekorace,

http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:48906/fusing-velikonocni-dekorace

Fusing - vrstvení, spékání skla... kurz vhodný i pro společné tvoření rodičů s dětmi od 9

let. Z tabulového skla si vyřežeme a zabrousíme jednotlivé díly králíčků, které poté

dozdobíme a dáme zapéct. Cena: 350 Kč, přihláška: vendy.koskova@ddmliberec.cz

14.4.2019 Cínování - velikonoční vajíčka,

http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:49011/cinovani-velikonocni-vajicka

Originálně zdobená vajíčka pomocí cínování Cena: 350 Kč, přihláška:

vendy.koskova@ddmliberec.cz

27.4.2019 Kašpárek, Pán hor a zlá kořenářka, http://www.spojacek.cz/program.html

Loutkové divadlo Spojáček zve děti na pohádku, která začíná v 10:00 a v 15:00 hodin.

27.4.2019 Tiffany technika, http://www.ddmliberec.cz/akce-a-kurzy/id:49139/tiffany-technika

Tento kurz je vhodný pro věkovou kategorii 15-80 let, pro všechny, kdo se chtějí naučit

tuto krásnou techniku. Cena: 550 Kč, přihláška: vendy.koskova@ddmliberec.cz

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

5.4.2019 od 19:00 Dagmar Pecková, Hradišťan, Spirituál Kvintet,

http://www.dkliberec.cz/event/dagmar-peckova-hradistan-spiritual-kvintet-spolecny-koncert/

Po úspěšných a beznadějně vyprodaných jarních koncertech roku 2018 se interpreti na

prosbu mnoha posluchačů opět spojí a vystoupí v patnácti městech ČR. Na pódiu

vystoupí nejen samostatně, ale spojí své síly také ve společných skladbách a to napříč

hudebními žánry.

13.4.2019 od 19:00 Totální nasazení, E!E, The Fialky,

http://www.dkliberec.cz/event/totalni-nasazeni-ee-the-fialky/

Totální nasazení, které na společné koncertní šňůře s E!E a The Fialky představí i zbrusu

nové CD/LP vyráží už dvacátým devátým rokem na turné.

15.4.2019 od 19:00 František Nedvěd - půlstoletí s kytarou,

http://www.dkliberec.cz/event/frantisek-nedved-pulstoleti-kytarou/

Vzpomínání bez nostalgie na písničky, které zpívají celé generace posluchačů. Těšit se

můžete na hity Stánky, Igelit, Kočovní herci, Růže z papíru, Devatenáct, atd.

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

7.4.2019

21.4.2019

Domácí utkání Fortuna Liga 2018/2019: FC Slovan Liberec,

http://www.fcslovanliberec.cz

Rozpis: 7.4. FC Slovan x Jablonec / 21.4. FC Slovan x Slovácko. Podrobnosti najdete na

stránkách klubu. Fotbalisté Slovanu se těší na vaši podporu!

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

http://www.facebook.com/prostor228

1.3.2019 až 30.4.2019 Výstava: Stanislav Diviš,

http://www.prostor228.cz/prostor228/eshop/43-1-vystavy-2019/0/5/1300-42-vystava-STANISLAV-DIVIS

Stanislav Diviš patří mezi nejvýznamnější představitele českého výtvarného umění

generace 80. let 20. století. Jeho tvorba se pohybuje na hraně abstrakce, ale vždy s

pozůstatky předmětnosti pomocí zástupných znaků. Galerie je otevřena: út a st:

9:00-13:00 a 14:30-18:00 hod.

Home Credit Arena a Sport Park

Liberec

Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07, http://www.sportparkliberec.cz,

http://www.homecreditarena.cz

6.4.2019 od 18:00 do 23:00 NIGHT OF WARRIORS XV,

http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/night-of-warriors-xv

Galavečer bojovníků Night of Warriors pořádá již 15. 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.

30.4.2019 od 12:00 do 22:00 Sportovní Čáry u Arény,

http://https://www.sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/sportovni-cary-u-areny-2019

Přijďte si i letos užít filipojakubskou noc ve Sport Parku Liberec na tradiční akci Čáry u

Arény 2019.

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

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

5.4.2019

12.4.2019

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

Program: 5.4. Už jedou! / 12.4. The Vintage Band

Hrst - designový obchod Moskevská 27 / 14, Liberec, 460 01

7.3.2019 od 20:00

21.3.2019 od 20:00

4.4.2019 od 20:00

18.4.2019 od 20:00

Promítání studentských filmů v Hrsti, http://www.facebook.com/events/837149963283089/

Promítání krátkometrážních i celovečerních studenských filmů z filmové školy FAMO

Písek.

5.4.2019 od 19:00 1. narozeniny v Hrsti, http://www.facebook.com/events/361902574658492/

Těšit se můžete na velkolepou oslavu. Pokud vše půjde podle plánu, představíme pár

hrsťáckých novinek, které pro vás delší dobu připravujeme. Zahrát a zazpívat přijede

Peťa Ouhelová a Annie Pity.

14.3.2019 od 18:00

28.3.2019 od 18:00

11.4.2019 od 18:00

25.4.2019 od 18:00

Figurama, http://www.facebook.com/events/2220223098237535/

Večerní ateliér kresby podle živého modelu.

8.4.2019 od 18:00 do 20:00 Výroba přírodního velikonočního věnce,

http://www.facebook.com/events/369467907228876/

Přijďte si v pondělí večer - nad hrnkem dobré kávy vyrobit přírodní věnec (na stůl nebo

na zavěšení na dveře). Můžete si také vyrobit přírodní florárium na stůl, které po

Velikonocích můžete dále využívat pro dekorační účely s jiným osázením. Registrace:

hrst.liberec@gmail.com

13.4.2019 od 10:00 do 16:00 Velikonoce v Hrsti, http://www.facebook.com/events/418249472268177/

Sobotní den patří u nás Velikonocům. Přijďte si vyrobit drobné velikonoční dekorace a

cestou můžete navštívit Velikonoční trhy v Liberci.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu
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v Liberci a okolí
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16.4.2019 od 20:00 do 22:00 Přednáška - Severní Vietnam, http://www.facebook.com/events/2268959653432018/

Víte jak chytit hada? Co nejlepšího si dát na zub v hlavním městě Vietnamu? Jaké

památky tam navštívit? Jak přežít v místní dopravě? Tak přijďte! Čeká vás i ochutnávka

pravé vietnamské kávy + občerstvení. Vstup dobrovolný.

Chráněná kavárna V patře (Fokus) Jánská 8 / 868, Liberec, 460 07, http://www.facebook.com/kavarnavpatrelbc,

http://bit.ly/2GcxuEJ

14.3.2019 až 9.5.2019 Petr Štosek: Tolik hudby a jen dvě nohy

Výstava fotografií Petra Štoska - uměleckého fotografa, absolventa Hradecké fotografické

konzervatoře, který se několik posledních let ve své tvorbě věnuje výhradně černobílému

zpracování. Vernisáž 14.3. v 17:00 hodin.

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

28.3.2019 až 29.3.2019 od 13:00

30.3.2019 až 31.3.2019 od 11:00,

od 16:00

2.4.2019 až 5.4.2019 od 13:00

6.4.2019 až 7.4.2019 od 11:00,

od 16:00

9.4.2019 až 12.4.2019 od 13:00

13.4.2019 až 14.4.2019 od 11:00,

od 16:00

15.4.2019 až 17.4.2019 od 13:00

23.4.2019 až 26.4.2019 od 13:00

27.4.2019 až 28.4.2019 od 11:00,

od 16:00

29.4.2019 až 30.4.2019 od 13:00

Velká science show v iQLANDII, +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.

30.3.2019 až 31.3.2019 od 12:00

6.4.2019 až 7.4.2019 od 12:00

13.4.2019 až 14.4.2019 od 12:00

18.4.2019 až 22.4.2019 od 12:00

27.4.2019 až 28.4.2019 od 12:00

Pokořte Vesmírné horizonty v liberecké iQLANDII, +420486103090, 

http://www.iQlandia.cz

Sníte o cestě do vesmíru? Pak si nenechte ujít autorský, živě komentovaný pořad

Vesmírné horizonty v Planetáriu Liberec, které najdete v science centru iQLANDIA. Díky

této filmové novince prozkoumáte nejbližší i ta nejvzdálenější místa

30.3.2019 až 31.3.2019 od 13:00

6.4.2019 až 7.4.2019 od 13:00

13.4.2019 až 14.4.2019 od 13:00

18.4.2019 až 22.4.2019 od 13:00

27.4.2019 až 28.4.2019 od 13:00

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.

29.3.2019 od 14:00

30.3.2019 od 10:30,

od 18:00

31.3.2019 od 10:30

2.4.2019 až 5.4.2019 od 14:00

7.4.2019 od 10:30

9.4.2019 od 14:00

13.4.2019 až 14.4.2019 od 10:30,

od 18:00

15.4.2019 až 16.4.2019 od 14:00

18.4.2019 až 22.4.2019 od 10:30,

od 18:00

23.4.2019 až 26.4.2019 od 14:00

iQLANDIA: Výprava ke hvězdám v Planetáriu, +420486103090, http://www.iqlandia.cz

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.

Městské informační centrum Liberec
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Kabinová lanová dráha Liberec -

Ještěd (celoroční)

Liberec, 460 01, http://https://www.cd.cz/nase-vlaky/lanovka/-26952/

1.4.2019 až 20.6.2019 Odstávka kabinové lanové dráhy na Ještěd, http://www.cd.cz/nase-vlaky/lanovka/-26952/

Od 1. dubna do 20. června 2019 je kabinová lanová dráha na Ještěd mimo provoz. V

uvedeném termínu probíhá jarní revize a rekonstrukce elektrického zařízení spojeného s

výměnou pohonu a zabezpečovacího zařízení. Děkujeme za pochopení.

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

11.4.2019 až 13.4.2019 Febiofest, http://www.febiofest.cz

Tradiční prestižní filmová přehlídka opět v Kině Varšava.

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

7.4.2019 od 16:00

14.4.2019 od 16:00

28.4.2019 od 16:00

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

Program: 7.4. Tři medvědi a drzá Máša / 14.4. O nešťastném staviteli / 28.4. Čarodějnický

kufr.

2.4.2019 od 18:00 do 20:00 Parabible, setkání s autorem knihy, http://www.pointalbc.cz

Setkání s autorem knihy Parabible Alexandrem Flekem v rámci celostátního Paraturné.

4.4.2019 od 18:00 do 20:00 Markéta Kutilová: Ve válce, http://www.facebook.com/events/2099965013634165/

Příběhy obyčejných lidí z Iráku a Sýrie. Příběhy lidí, kterým válka vzala vše, ale i lidí, kteří

z ní vyšli posílení.

11.4.2019 od 18:00 do 20:00 Petr Koubský & Deník N, http://www.facebook.com/events/317026059014775/

Petr Koubský je český publicista, analytik informačních a komunikačních médií, pedagog.

V roce 2013 zvítězil v anketě Křišťálová lupa v kategorii Osobnost roku. V Deníku N

působí jako redaktor pro vědu a technologie.

11.4.2019 od 18:00 do 20:00 Vadim Petrov: Načítání, http://www.facebook.com/events/294322607927300/

Žijeme ve skutečnosti nebo v reality show? Beseda s novým radním Rady pro televizní a

rozhlasové vysílání a autorem knihy Vadimem Petrovem.

12.4.2019 od 20:00 do 22:00 Dr. Filipitch & Slam Poetry Kindergarden & Open Mic,

http://www.facebook.com/events/267911284130871/

Filip Koryta aka DR. FILIPITCH je jedním z nejúspěšnějších českých slamerů současnosti.

V tento večer se ovšem představí nejen jako slamer, ale též jako básník, prozaik,

tanečník, mim, filozof, konferenciér, kuchař a pedagog.

16.4.2019 od 18:00 do 20:00 Material Times: Sylva Petrová & kniha České sklo,

http://www.facebook.com/events/621210344996668/

Proměny sklářské autorské tvorby v průběhu času. Sylva Petrová je kurátorka, badatelka

a publicistka se zaměřením na autorské sklo.

17.4.2019 od 18:00 do 20:00 Ivan Rous: Ponorkou do Jizerek, http://www.facebook.com/events/259398351661668/

Novinky z posledních výzkumů. Založení a život na Velké Jizeře, původ safírů na Jizerce,

neznámé doly Štolpichu, kolik je jeskyní v Jizerkách a jak to bylo s Vlachy a Valony? Ivan

Rous je dokumentátor a pracovník Severočeského muzea v Liberci i autor regionální

literatury z Liberecka.

24.4.2019 od 18:00 do 20:00 Spintronika - od sbírání a ukládání dat až k umělé inteligenci,

http://www.facebook.com/events/279393162956955/

Spintronika umožnila v podstatě neomezené ukládání dat na internetu a pomáhá i při

sběru dat například v aplikacích pro detekci vozidel na chytrých parkovištích. Výzkum ve

spintronice se ale rychle dál rozvíjí směrem k novým typům počítačových pamětí,

ultrarychlé elektronice nebo umělým neuronovým sítím.

Městské informační centrum Liberec
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29.4.2019 od 18:00 do 20:00 Literární večer nakladatelství Dauphin,

http://www.facebook.com/events/1157829574398635/

Josef Straka a šéfredaktor Daniel Podhradský uvádí autory Víta Janotu a Jana Vozku.

Kostel Božského Srdce Páně,

Machnín

Hrádecká, Liberec, 460 01

6.4.2019 od 16:00 Jaro v Machníně, http://www.somach.cz

Vystoupí dětí ze ZŠ Machnín + smyčcový kvartet čtyř tet, od 15 hodin zajištěno

občerstvení u kostela. Vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Bonifáce Ještědská, Liberec, 460 01, http://www.rochlice.farnost.cz

21.4.2019 od 18:00 Velikonoční koncert, http://kostel-hanychov.webnode.cz/news/akce-duben-az-cerven-2019/

Ondřej Valenta - varhany, Šárka Petříková - housle.

22.4.2019 od 17:00 Vernisáž výstavy Pavla Kozojeda - 10 let varhan v Hanychově,

http://kostel-hanychov.webnode.cz/news/akce-duben-az-cerven-2019/

Vernisáž výstavy s přednáškou proloženou varhanními skladbami Pavla Fišera.

28.4.2019 od 18:00 Jarní koncert, http://kostel-hanychov.webnode.cz/news/akce-duben-az-cerven-2019/

Vystoupí dětský pěvecký sbor Iuventus Gaude z Jablonce n.N. pod vedením sbormistra

Tomáše Pospíšila.

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

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

6.4.2019 od 9:00 Ukliďme svět - ukliďme Česko, http://www.ostasov.eu

Pojďme společně uklidit Ostašov. Sraz v parku u kostelíka sv. Vojtěcha v Ostašově.

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

18.3.2019 až 4.4.2019 Jindy a jinde...II., http://www.kvkli.cz/index.php?id=4553

Výstava abstraktních obrazů Kateřiny Zákoutské.

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

10.4.2019 od 10:00 do 13:00 Velikonoční prodejní trhy, http://www.kraj-lbc.cz

Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Libereckého kraje pořádá pravidelně před

velikonočními svátky prodejní výstavu výrobků zařízení sociálních služeb Libereckého

kraje. Trhy již tradičně nabídnou velký výběr výrobků z keramiky a bohatou nabídku

velikonoční dekorace.

1.4.2019 až 29.4.2019 Lesy a myslivost v Libereckém kraji, http://www.kraj-lbc.cz

Od dubna si mohou návštěvníci v budově krajského úřadu prohlédnout výstavu Lesy a

myslivost v Libereckém kraji. Expozice nabídne postery o zvířatech, vzorníky dřeva

různých stromů, myslivecké trofeje, stopy lesní zvěře, modely lesních ptáků či hub.

Slavnostní vernisáž se koná 1.4.2019 v 16.00 hod.

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

14.4.2019 od 14:00 Domečky pro panenku L.O.L. a LPS - Kuchyňka,

http://www.krasohratky.cz/jednorazovy-program/

Při kurzu se naučíte pracovat s pěnovkou, vyrábět různé drobnosti do pokojíčku nejen z

pěnovky. Cena: 480 + 200 bedýnka. Registrace předem nutná.

Městské informační centrum Liberec
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Kryt civilní obrany Liberec Lucemburská, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

2.3.2019 od 8:30 do 11:30

6.4.2019 od 8:30 do 11:30

4.5.2019 od 8:30 do 11:30

Komentovaná prohlídka krytu civilní obrany,

http://www.visitliberec.eu/aktuality/komentovane-prohlidky/

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.

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

http://www.facebook.com/kultivar

16.4.2019 5 holek v tuktuku skrz Jižní Ameriku, http://www.facebook.com/events/377336702816945/

Pět pohledných dívek se v růžových tuktucích snaží přejet Jižní Ameriku. Postupem

zjišťují, že si mnohem snadněji poradí s výměnou převodovky než jedna s druhou. Cíl ale

mají všechny stejný.

6.4.2019 od 14:00 do 18:00 Henna workshop s Ištabelou, http://www.facebook.com/events/345222296089286/

Workshop malování Hennou. Malování hennou je prastará technika zdobení těla, pomíjivé

tetování, které vám za 2 až 3 týdny zmizí.

9.4.2019 od 16:30 do 21:00 Lipo.ink MeetUP vol.III, http://www.facebook.com/events/224236531779376/

Lipo.ink a KultiVAR pořádají Lipo.ink MeetUP vol.II aneb největší koncetrace podnikavců

na m2. Studuješ, chceš začít podnikat, už máš vlastní firmu a nebo jsi prostě aktivní a

chceš rozvíjet sebe i náš region? Doraž na Lipo.ink Meet Up!

25.4.2019 od 18:00 do 21:00 Jak využít potenciál ženského cyklu, http://www.facebook.com/events/1540315086101069/

Přijďte na seminář s Veronikou Vieweghovou pochopit a přijmout čtyři archetypy,

principy, které ovlivňují nás, naše rodiny i kolegy.

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

6.4.2019 Ukliďme Česko, http://www.uklidmecesko.cz

Připojte se a pomozte udělat Liberec hezčí! Úklid proběhne na celém území města,

zájemci i skupiny se mohou hlásit u koordinátora akce na emailu

vinar.michal@magistrat.liberec.cz nebo na telefonu 485243451.

Liberec - Ostašov Liberec

27.4.2019 Ostašovské poutní slavnosti s připomínkou bitvy, http://www.ostasov.eu

Tradiční poutní slavnosti, po celý den probíhá bohatý kulturní program pro děti i dospělé,

součástí programu je připomínka významné historické události nejen pro město Liberec,

ale pro celý region "Bitva u Liberce".

Liberec-Vesec Česká, Liberec, 460 01

13.4.2019 od 9:30 do 11:30 Tradiční vesecká jarní burza, http://www.burzavesec.cz

Jarní dětská burza na tradičním místě v jídelně VŠ kolejí ve Vesci.

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

4.4.2019 od 19:00 8. abonentní koncert 60. sezony komorní hudby - LYRA DA CAMERA,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/lyra-da-camera/1656

je komorním sdružením hudebníků-sólistů, kteří se ve své umělecké činnosti zaměřují na

interpretaci komorní hudby především období baroka a klasicizmu, tj. období 17. a 18

století. Nevyhýbají se ani skladbám novějším, včetně děl soudobých autorů. Johana

Rosická – soprán, Kateřina Chudobová – flétny příčné a zobcové, Bledar Zajmi –

violoncello, Jitka Navrátilová - cembalo, klavír, umělecké vedení.

Městské informační centrum Liberec
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9.4.2019 od 19:00 MONOGRAM, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/monogram/1658

Pražská bluegrassová skupina pohybující se na pomezí žánrů akustické hudby. Evropská

bluegrassová skupina roku 2008 a 2014. V Čechách několikrát oceněná jako nejlepší

instrumentální skupina. Monogram pravidelně vystupuje na předních festivalech v ČR a

několikrát také na prestižním festivalu IBMA v Nashville USA.

11.4.2019 od 19:00 LIBERECKÝ DIXIELAND OLD STARS,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/liberecky-dixieland-old-stars/1668

Kapela s šedesátiletou tradicí hraje tradiční hudbu neworleanských jazzmenů a písničky v

dixielandové úpravě. Přijďte se pobavit a zazpívat si s námi.

12.4.2019 od 19:00 SEBASTIAN Rub a líc tour., http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/sebastian/1659

Sebastian je jeden z nejvýraznějších představitelů nové generace umělců. Majitel

platinové desky, držitel českého slavíka, autor, zpěvák a dokonce i objev roku v

hudebních cenách OSA a E2. Host: Milan Peroutka.

23.4.2019 od 19:00 MARIEN, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/marien/1660

patří k nejvýraznějším tvářím současné generace žánru folkové, country a trampské

hudby. Je pro ně typická i jedinečná koncertní energie a doslova rodinný humor. Jsou

trojnásobní držitelé Porty a řady dalších ocenění.

24.4.2019 od 19:30 Krátké a úderné divadlo - ŠAVLOVÝ TANEC 007,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/savlovy-tanec-007/1669

Kdo je tady agent? A kdo je tady a ne tam?! Hra, která vaše psychické problémy

rozhodně nevyřeší ...

24.4.2019 od 19:30 IG production uvádí: WALDA ŽIJE!,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/walda-zije/1663

Komponovaný pořad složený z koncertu Waldových Matušek se smyčcovým kvartetem,

vzpomínek na Waldemara Matušku, vstupů hostů a projekce.

29.4.2019 od 19:00 CESTUJ CHYTŘE, LEVNĚ A ČASTO  ,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/cestuj-chytre-levne-a-casto/1634

Hana Machalová boří mýty o cestování....

6.4.2019 od 9:00 do 15:30 VELIKONOČNÍ DÍLNY, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/velikonocni-dilny/1657

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

studiu: v 9.30 vystoupí dětský sbor Červík Pepík ze ZŠ a ZUŠ Jabloňova, v 11.30 vystoupí

dětský sbor Slunečnice ze ZŠ Švermova, ve 13 a ve 14.30 můžete zhlédnout pohádkové

představení Divadla Na kličku, Vstupné 30,-Kč na celý den pro osobu starší 3 let.

12.4.2019 od 11:00 do 15:00 Juniorský maraton 2019 - Liberec, http://www.runczech.com/jmc

23. ročník Juniorského maratonu je štafetový závod určený pro střední školy. Družstvo

složené z 10 členů překonává maratonskou trať (42,125 km). Každý student zaběhne 4,2

km a celé družstvo se společnými silami snaží dorazit do cíle dříve než soupeři.

Machnín - Pošta Rynoltická 1, Liberec, 460 01

6.4.2019 Ukliďme svět - ukliďme Česko, http://www.somach.cz

Pojďme společně uklidit Machnín a okolí! Sraz v 9 hod. před budovou pošty v Machníně.

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

3.4.2019 od 19:00 SIALská trojčata, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu.
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5.4.2019 od 19:00 Jekyll & Hyde, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Znáte své druhé já? Taneční horor inspirovaný předlohou R. L. Stevensona.

9.4.2019 od 19:00 Mikve, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Dramatický střet osmi žen s tradicí.

12.4.2019 od 19:00 Ujetá ruka: Premiéra, http://www.saldovo-divadlo.cz

Drsná akční komedie jednoho z nejhranějších současných světových dramatiků se

odehrává během jediného večera v levném hotelovém pokoji v zapadlém americkém

městečku.

15.4.2019 od 19:00 Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách, +420485101523, 

http://www.saldovo-divadlo.cz

(Ne)splnitelný úkol pro tři herce.

18.4.2019 od 19:00 Podivný případ se psem, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Cenami ověnčena dramatizace knižního bestselleru.

27.3.2019 od 19:00

6.4.2019 od 19:00

23.4.2019 od 19:00

Naše sebrané trable, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

Černá komedie o hledání smyslu života v dnešním složitém světě.

Motyčkovic klika Horská 165, Liberec, 460 14, http://www.motyckovicklika.cz

13.4.2019 Svátky jara v Klice, http://www.motyckovicklika.cz/akce-kliky.html

Kytičky, ptáčci, mláďátka, zvířátka, sněženky, bledule, vajíčka...

30.4.2019 Klikový rej čarodějnic, http://www.motyckovicklika.cz/akce-kliky.html

Čarodějnické odpoledne pro děti a jejich rodiče.

Muzeum papírové krásy Heřmánková 20, Liberec, http://papirovakrasa.wgz.cz

9.3.2019 od 14:00 do 16:00

6.4.2019 od 14:00 do 16:00

18.5.2019 od 14:00 do 16:00

15.6.2019 od 14:00 do 16:00

Den otevřených dveří, http://papirovakrasa.wgz.cz

Zveme vás na prohlídku Muzea papírové krásy, kde jsou vystaveny blahopřejné

pohlednice i další blahopřání.

MVS^L - Malá výstavní síň nám. Dr. E. Beneše 10 / 2, Liberec, 460 07, http://www.mvs-liberec.cz

30.3.2019 až 5.5.2019 Dva muži ve městě, http://www.mvs-liberec.cz

Další výstava v Malé výstavní síni naproti radnici je ryze fotografická. Těšit se můžete na

tvorbu známých libereckých fotografů Petra Šimra a Ibrahima Al Sulaimana. Slavnostní

vernisáž se koná v pátek 29. března v 17 hodin.

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

6.4.2019 od 15:00 Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, http://www.naivnidivadlo.cz

O pejscích a vlacích.

13.4.2019 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.

25.4.2019 od 19:30 Večer v NDL: Plata Company, Praha - Tisíc tuctů, http://www.naivnidvadlo.cz

Autorská adaptace několika povídek Jacka Londona s loutkami a kartony.

27.4.2019 od 10:00 Pohádka do dlaně, http://www.naivnidivadlo.cz

Pohádka o koloběhu ročních dob v přírodě.

6.4.2019 od 10:00 do 11:00 DERNIÉRA: Labutí jezírko , http://www.naivnidivadlo.cz

Loutková pohádka na motivy věhlasného pohádkového baletu Petra Iljiče Čajkovského

Labutí jezero.
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20.4.2019 od 10:00 do 11:00 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.

Nákupní Centrum Géčko Liberec Sousedská 599, Liberec, 460 11

13.4.2019 od 13:00 do 16:00 Velikonoční dílničky, http://geckoliberec.cz/liberec/cz/akce/137-velikonocni-dilnicky-v-gecku/

Zdobení vajec, ozdoby z drátů, výrobky z darů přírody - to vše na velikonočních

dílničkách v Géčku.

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

6.4.2019 od 10:00

27.4.2019 od 10:00

18.5.2019 od 10:00

8.6.2019 od 10:00

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

Program: 6.4. Princezna na hrášku / 27.4. O perníkové chaloupce / 18.5. Kašpárek a baba

Jaga / 8.6. O Budulínkovi.

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

4.4.2019 Světový den zdraví

Preventivní program pro širokou veřejnost.

12.4.2019 Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, http://www.trhyvliberci.cz

Program: 13:35 Pinokio aneb dobře je nám na světě MŠ Pastelka / 13:55 Vystoupení dětí

z MŠ Kytička / 14:15 Pomlázka se čepejří - MŠ Jeřmanická.

12.4.2019 od 13:30 Slavnostní zahájení velikonočního trhu, http://www.trhyvliberci.cz

Slavnostní zahájení velikonočního trhu náměstkem primátora Ivanem Langrem.

12.4.2019 od 17:00 Pohromadě na přehradě, http://www.trhyvliberci.cz

Vystoupení liberecké bluesové legendy.

13.4.2019 od 10:30 Jizera, http://www.trhyvliberci.cz

Velikonoční vystoupení libereckého folklórního souboru.

13.4.2019 od 17:00 Podještědská hudební společnost, http://www.trhyvliberci.cz

Liberecké jazzové kvarteto.

14.4.2019 od 10:30 Velikonoční pohádka, http://www.trhyvliberci.cz

Interaktivní pohádka divadla VCUKULETU.

14.4.2019 od 17:00 Půlnoční meloun, http://www.trhyvliberci.cz

Alternativní JazzRock.

15.4.2019 od 15:20 Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, http://www.trhyvliberci.cz

Program: 15:20 Jaro slaví svátek - MŠ Beruška / 16:30 Vystoupení dětí ze ZŠ a ZUŠ

Jabloňová.

16.4.2019 od 15:00 Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ, http://www.trhyvliberci.cz

Program: 15:00 Hody, hody, doprovody - MŠ Korálek / 15:20 Barvíme jaro - MŠ Barvínek /

15:40 Vozilo se na jaře - MŠ Mateřídouška / 16:30 Vystoupení souborů ze ZŠ a ZUŠ

Jabloňová.

17.4.2019 od 15:00 Jarní zpívání, http://www.trhyvliberci.cz

Pavlovická Jitřenka

17.4.2019 od 15:20 Vystoupení dětí z MŠ, http://www.trhyvliberci.cz

Běžel tudy zajíček - MŠ Hvězdička.

17.4.2019 od 16:30 Krájení velikonočního dortu, http://www.trhyvliberci.cz

Krájení velikonočního dortu s primátorem města Jaroslavem Zámečníkem a náměstkem

primátora Jiřím Němečkem.
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17.4.2019 od 17:00 Muzikanti z Liďáků, http://www.trhyvliberci.cz

Vystoupení žáků hudebních kurzů Lidových sadů.

18.4.2019 od 15:00 Vystoupení dětí z MŠ, http://www.trhyvliberci.cz

Program: 15:00 Rolničky vítají jaro - MŠ Rolnička / 15:20 Vystoupení dětí z MŠ Motýlek.

18.4.2019 od 17:00 Nasekáč, http://www.trhyvliberci.cz

Pohodová nátěřinka z Liberce.

20.4.2019 Náhodné setkání, http://www.trhyvliberci.cz

Folk, pop, rock nebo i na přání.

20.4.2019 od 10:30 Ruda Hancvencl, http://www.trhyvliberci.cz

Malý, hubený a jednooký.

21.4.2019 Velikonoční běh v Liberci 2019, http://www.facebook.com/events/368818123689997/

Nesoutěžní charitativní akce pořádáná ve spolupráci s RunBo Team Liberec - 100% z

vybraných příspěvků jde na "dobrou věc". Motto: „Není důležité vyhrát, ale pobavit se a

pomoci.“ Start běhu na cca 6 km v 16 hodin v Liberci od radnice.

21.4.2019 od 10:30 Jarní dračí pohádka, http://www.trhyvliberci.cz

Pohádka v podání Jarmily Enochové.

12.4.2019 až 21.4.2019 LIBERECKÉ VELIKONOCE 2019, 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.

Nejen kavárna Moskevská 14 / 27, Liberec, 460 01, http://www.facebook.com/nejenkavarna

13.4.2019 od 10:00

25.4.2019 od 16:00

Deskové hry, http://www.facebook.com/events/367939140469654/

Máte rádi deskové hry? Přijďte si s námi zahrát deskovky.

6.4.2019 od 10:00 do 18:00 Jarmark a nejen velikonoční, http://www.facebook.com/nejenkavarna

Výrobky z korálků, háčkované věci, tvorba pletená z papíru, dekorační a jiné ručně

vyrobené produkty.

18.4.2019 od 10:00 do 18:00 Dětský Workshop Velikonoce, http://www.facebook.com/nejenkavarna

Přijďte si udělat vlastní velikonoční pomlázku, nabarvit odlitky vajíček nebo skořápky,

vyrobit zajíčka, kuřátko nebo slepičky z vlny či z papíru a další velikonoční motivy. Cena:

100 Kč/dítě/2,5 hodiny. Rezervace: 723458247.

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

9.4.2019 od 15:30 Autogramiáda Zdeňka Pohlreicha,

http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/autogramiada-zdenka-pohlreicha-ve-forum-liberec/

Přijďte si pro podpis Zdeňka Pohlreicha do jeho zbrusu nové kuchařky FRESH.

Autogramiáda probíhá v přízemí OC Forum u knihkupectví LUXOR.

6.4.2019 od 11:00 do 17:00 Keramické květiny a zapichovátka, http://www.facebook.com/events/420287825183678/

Studio ArtTeta v OC Forum pořádá další z řady keramických workshopů pro veřejnost -

děti i dospělé. Tentokrát jarní tvoření rozmanitých květin jako zapichovátek nebo

klasických zapichovátek do záhonků. Zvýhodněná cena za 1 výrobek 100 Kč.

7.4.2019 až 16.4.2019 Výstava: Moje tělo,

http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/vystava-moje-telo-v-oc-forum-liberec-

od-7-do-16-dubna-2019/

Tato jedinečná interaktivní výstava MOJE TĚLO umožní poznat dětem i dospělým, jak

funguje srdce, mozek, plíce nebo střeva, to vše díky exponátům v nadživotní velikosti.

Prohlídka probíhá formou exkurzí trvajících cca 40 minut, které ve všední dny začínají v

8:00, o víkendu v 10:00 vždy v celou.
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Obchodní centrum Nisa v Liberci České mládeže 456, Liberec, 460 01

15.3.2019 až 5.4.2019 od 9:00 do 18:00 Vesmírná expedice KIDS ON THE MOON,

http://www.nisaliberec.cz/vesmirna-expedice-kids-on-the-moon

Interaktivní výstava zahrnuje: modul Země, modul Měsíce, vesmírné obleky, model

vesmírného teleskopu, modely vesmírných lodí, výstavu sluneční soustavy, výstavu

fotografií o vesmíru. Nechybí ani originální fotokoutek. Komentované prohlídky zdarma

každou celou hodinu, zámemci se hlásí na recepci.

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

4.4.2019 od 10:30,

od 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy Jana Měřičky, http://www.ogl.cz

Poslední komentované prohlídky k výstavě Neklid davu Jana Měřičky. Spolu s autorem

vás jeho tvorbou provede znalec jeho díla, přítel a spolupracovník Jaromír Typlt. Vstupné:

20 Kč.

7.4.2019 od 17:00 Lázeňský kolonádní koncert, http://www.regnis.cz/koncerty.htm

Přijďte si poslechnout krásné skladby a zazpívat si známé písně s námi. Vstupné

dobrovolné.

11.4.2019 od 10:30,

od 17:00

Komentovaná prohlídka výstavy Krása a půvab, http://www.ogl.cz

Po stopách 14 současných českých sochařek vás provede kurátorka výstavy Markéta

Kroupová. Co je spojuje a naopak rozděluje? Proč si vybraly tak obtížnou disciplínu jako je

klasické sochařství? Na tyto a další otázky budeme hledat odpovědi. Vstupné: 20 Kč.

18.4.2019 Velikonoční mecheche, http://www.ogl.cz

Jarní výtvarný ateliér pro děti od 6 do 12 let. Kurzovné: 250 Kč. Nutná rezervace na

petra.kaskova@ogl.cz

25.4.2019 od 10:30,

od 17:00

Komentovaná prohlídka díla měsíce, http://www.ogl.cz

Provází Markéta Kroupová.

28.4.2019 od 15:00 Komentovaná prohlídka výstavy Krása a půvab, http://www.ogl.cz

Speciální komentovaná prohlídka spojená s uvedením katalogu. Za účasti vystavujících

autorek, obou kurátorek i grafika výstavy a katalogu Pavla Tichoně si projdeme celou

výstavu a oslavíme nový katalog s medailony autorek, bohatou fotodokumentací a

úvodním slovem Markéty Kroupové.

13.4.2019 od 10:00 do 13:00 Velikonoční ornamentum, http://www.ogl.cz

Sobotní výtvarná dílna pro veřejnost.

18.1.2019 až 21.4.2019 Jan Měřička: Neklid davu, http://www.ogl.cz

Výstava grafických velkoformátových tisků, většinou serigrafií, a autorských knih

jednoho z nejlepších současných českých grafiků. Název Neklid davu trefně vypovídá o

tématu, které umělec dlouhodobě zpracovává. Bez emocí a velmi originální technikou

zkoumá pohyby lidských mas.

18.1.2019 až 21.4.2019 2051: ALGORITHM. ŠÁRKA KOUDELOVÁ A ONDŘEJ BASJUK, http://www.ogl.cz

Kubrickův kultovní film 2001: A Space Odyssey se stal určitým algoritmem pro ideový i

vizuální „výpočet“ výstavy, který shrnuje množství metafor i faktických galerijních

podmínek. Na výstavě umělci pracují s různými médií – malbou, kresbou, instalací,

objektem a projekcí.

22.3.2019 až 9.6.2019 Krása a půvab: Současné české sochařky, http://www.ogl.cz

Logisticky náročný projekt dílčím způsobem představuje současné české sochařství.

Prostřednictvím výběru sochařek z mladší a střední generace (Hulačová, Immrová,

Komm, Korečková, Roztočilová, Skavová, Šubrtová a další) poukazuje na pestrost

současné české scény.
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22.3.2019 až 9.6.2019 Kateřina Olivová - Intervence ceny Jindřicha Chalupeckého, http://www.ogl.cz

Kateřina Olivová je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, Ateliéru tělového

designu. Její tvorba se věnuje tématu ženskosti, feminismu, tělesnosti, sexuality,

mateřství, mezilidských vztahů a citů. Skrze své performance, které často balancují na

hranici kýče a záměrné trapnosti otevírá otázky zažitých společenských tabu.

Park Clam-Gallasů Gutenbergova, Liberec, 460 01

14.4.2019 od 10:00 do 17:00 Krajský den Země a jarní Tatrhy, http://www.facebook.com/events/1163943507108160

Tatrhy se vrací do Liberce! V dubnu se potkáme na novém místě (v Parku Clam-Gallasů)

a k Tatrhům se tentokrát přidávají oslavy mezinárodního Dne Země. Tatrhy budou ve své

tradiční podobě doplněné o nové workshopy a spoustu překvapení.

Pivovar Konrad, Vratislavice nad

Nisou

Pivovarská 164, Liberec, 463 11, http://www.pivo-konrad.cz

27.4.2019 Jarní XC v pivovaru, http://www.kcpivovar.cz

Cyklistický závod: XC okruh v prostorách a okolí pivovaru, délka cca 5 km, převýšení cca

100 m, trať: 5% asfalt / 20% louky / 75% lesní cesty.

Pivovarská hospoda Vratislavice Pivovarská 162, Liberec, 463 11

13.4.2019 od 20:00 Pohoda s Konradem, http://www.facebook.com/events/304289546920100/

V sále ve vratislavické Pivovarské hospodě bude hrát k tanci nebo jen k poslechu

popfolková skupina Pohoda. Přijďte si zatančit, nebo jen poslechnout pohodovou muziku

a k tomu si dát dobré pivo z Vratislavic.

Plavecký bazén Liberec Tržní nám. 1338, Liberec, 460 01, http://www.bazen-info.cz

8.4.2019 Bazén mimo provoz, http://www.bazen-info.cz

Dne 8.4.2019 je Plavecký bazén pro veřejnost po celý den uzavřen. Děkujeme za

pochopení.

ROCK PUB LIBEREC Husova 4 / 480, Liberec, 460 01, http://www.facebook.com/rock.pub.lbc, http://www.rock-

pub.net

6.4.2019

13.4.2019

19.4.2019

20.4.2019

27.4.2019

Dubnové akce v Rock Pubu, http://www.rock-pub.net

Program: 6.4. Antigod+Feeble Minded+Dead Garnage / 13.4. Černá díra / 19.4.

Sebastien / 20.4. Motorhead revival / 27.4. Ocelot.

Severočeské muzeum Liberec

(uzavřeno)

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

14.4.2019 od 13:00 do 16:00 Velikonoce u muzea, http://www.facebook.com/events/707968172937995/

Vyzkoušíte aktivity, u kterých se pobaví nejen vaše děti, nahlédnete do expozice

hudebních automatů a ještě si pochutnáte na staročeském občerstvení. Vstup 50 Kč.

Poznámka: Muzeum nemá otevřeno, čekáme vás venku v parku, za nepříznivého počasí

se akce nekoná.

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

27.4.2019 od 8:00 do 15:00 Leskros na Ještěd, http://www.facebook.com/events/2192629664315134/

3. závod nového běžecko-canicrossového trailového seriálu LESKROS rozběhá celou

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

13.4.2019 od 10:00 do 18:00 Dětský festival Juchů, http://www.facebook.com/events/362226871272132/

Během Juchů vám představíme české autory originálních hraček, knížek a dalších

výrobků pro děti. Naše pečlivě vybrané vystavovatele spojuje láska k dětem a k řemeslu.

Jejich výrobky baví, učí, rozvíjejí fantazii, opečovávají. Přijďte si i vy pohrát a udělat sobě

a svým dětem radost.

Vila Johanna Liebiega mladšího

(Liebiegův palác)

U Tiskárny 1 / 81, Liberec, 460 01, http://www.liberec.cz

4.4.2019 od 17:00 Veřejné projednání: Liebiegův palác - Centrum aktivního života,

http://bit.ly/2NRbnJk

Zajímá Vás, co se chystá v bývalé Oblastní galerii Liberec? Přijďte 4.4.2019 v 17 hodin na

veřejné projednání do Liebiegova paláce, dozvíte se více. Pro zájemce je připravena

možnost předchozí prohlídky objektu od 16:00 a 16:30. Kapacita skupin je omezena,

proto je třeba zajistit si rezervaci prostřednictvím e-mailové adresy

lucie.hajska@magistrat.liberec.cz.

Výstaviště Liberec Masarykova 5 / 424, Liberec, 460 01, http://www.diamantexpo.cz

8.5.2018 až 31.10.2019 Magický Himálaj, http://www.magickyhimalaj.cz

Největší autorská výstava svého druhu ve Střední Evropě. Podává zajímavý přehled o

čtyřech zemích: NEPÁL – TIBET – BHÚTÁN – INDIE. Výstava MAGICKÝ HIMÁLAJ je obrazem

27 let putování cestovatele Rudolfa Švaříčka do oblasti Himálaje. Otevřeno: so-ne:

9:00-17:00 hod.

Židovská synagoga Liberec Rumjancevova ulice 1362, Liberec, 460 01, http://www.kehila-liberec.cz

25.4.2019 od 17:00 Galilea- krásy a zajímavosti půvabného pohoří,

http://www.kehila-liberec.cz/Prednasky.aspx

Přednáška Karla Hrdličky.

Koupaliště Sluníčko Dřevařská 308, Liberec - Vratislavice nad Nisou, 463 11, http://www.koupalisteslunicko.cz

13.4.2019 od 9:00 Ukliďme Česko - Ukliďme Vratislavice,

http://www.facebook.com/events/1177968525707977/

Zveme vás na již tradiční akci, "Ukliďme Vratislavice nad Nisou", která je součástí

celorepublikového projektu UKLIĎME ČESKO. Sejdeme se v sobotu 13.4. v 9 hodin již

tradičně na parkovišti u koupaliště Sluníčko.

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

13.3.2019 od 18:00

10.4.2019 od 18:00

15.5.2019 od 18:00

12.6.2019 od 18:00

ZooObjektiv, http://www.zooliberec.cz

Pravidelná neformální setkání a besedy 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). Vstup zdarma.

18.4.2019 Den seniorů, http://www.zooliberec.cz/akce-den-senioru-3.html

Tradiční aktivita pro starší návštěvníky, kdy mají jednotné snížené vstupné 20 Kč a navíc

v konkrétní časy (v 10.00 a ve 13.00) mohou využít nabídky prohlídky zoologické

zahrady s průvodcem.
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27.3.2019 od 18:00

24.4.2019 od 18:00

29.5.2019 od 18:00

26.6.2019 od 18:00

ZooKaleidoskop, http://www.zooliberec.cz

Zoo Liberec a Česká koalice na ochranu biodiverzity přinášejí: ZooKaleidoskop. Obrázky a

vyprávění lidí, kteří aktivně pracují v projektech na ochranu přírody. Vstup zdarma. Vstup

z ulice Masarykova (tram. zastávka Botanická zahrada).

27.4.2019 Den Země, http://www.zooliberec.cz

Již tradičně je Mezinárodní den Země v zoologických zahradách považován za zahájení

sezóny. I Zoo Liberec připravuje zajímavý program, interaktivní stanoviště, rukodělné i

vzdělávací aktivity, a to v čase od 10.00 do 14.00 v celém areálu zahrady. Hlavním

tématem akce budou zpěvní ptáci a ochranářská kampaň Ztichlý les, která se zabývá

ochranou ohrožených pěvců z jihovýchodní Asie, kteří se ocitli na pokraji vyhubení.

Kulturní centrum VRATISLAVICE

101010

Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463 11,

http://www.vratislavice101010.cz

13.4.2019 od 14:00 do 17:00 Vratislavické Velikonoce, http://www.facebook.com/events/1157515471075854/

Můžete se těšit na Vratislavické Velikonoce, na kterých opět nebudou chybět stánky s

velikonoční výzdobou a s něčím dobrým na zub. O krásný jarní program na podiu se

postarají děti z našich mateřských škol. V rámci akce proběhne také 8. ročník burzy knih

ve foyer KC. Děti se můžou těšit i na výtvarné dílničky, pletení pomlázek a velikonoční

soutěže v atriu.

Frýdlant

Frýdlant - vestibul radnice Frýdlant

11.3.2019 až 5.4.2019 Výstava ŠD "Putování naší vlastí"

Ukázky výtvarných prací žáků základní školy.

Hrad a zámek Frýdlant Zámecká 4001, Frýdlant, 460 01, http://www.zamek-frydlant.cz

25.4.2019 od 18:00 Hudební večer na zámku, http://www.zamek-frydlant.cz

Hudební večer na téma Beethovenovy symfonie.

Kostel Nalezení sv. Kříže , Frýdlant Frýdlant

18.4.2019 až 22.4.2019 Velikonoční obřady v kostele Nalezení sv. Kříže, http://www.fara-frydlant.cz

Velikonoční obřady budou zahájeny na Zelený čtvrtek a potrvají až do pondělí.

Hejnice

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

19.4.2019 od 9:00 Úklidová akce ke Dni Země, http://www.mestohejnice.cz

Pojďme pomoci uklidit část Hejnic. Sraz u bílopotockého nádraží.

27.4.2019 Pálení čarodějnic na Ferdinandově, http://www.mestohejnice.cz

Klášter Hejnice Hejnice 1, Hejnice, 463 62, http://www.klasterhejnice.cz

18.4.2019 od 19:30 do 21:30 Příběhy z Mexika - Pavla Jazairiová,

http://https://klasterhejnice.cz/cs/akce-udalosti/pribehy-z-mexika-pavla-jazairiova/

Zveme Vás na promítání a diskusi s českou spisovatelkou, cestovatelkou, reportérkou a

redaktorkou zahraničního vysílání českého rozhlasu.

1.3.2019 až 30.4.2019 od 8:00 do 17:00 15 let Jizerkami s velkým formátem, http://www.klasterhejnice.cz

Srdečně zveme na výstavu pana Davida Simetha, která se koná v galerii Kláštera Hejnice

od 1.3. - 30.4.2019.
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Ubytování Klášter Hejnice Klášterní 1, Hejnice, 463 62, http://klasterhejnice.cz

30.4.2019 až 5.5.2019 od 18:00 do

12:00

Návrat domů, http://https://klasterhejnice.cz/cs/akce-udalosti/navrat-domu/

Týdenní duchovní obnova pod vedením Jeffa Scaldwella

Hodkovice nad Mohelkou

Hodkovice nad Mohelkou nám. T.G.Masaryka 1, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42, http://www.hodkovicenm.cz

6.4.2019 od 10:00 Ukliďme svět - ukliďme Česko, http://www.hodkovicenm.cz

Pojďme si společně uklidit kapličky a jejich okolí. Sraz bude v 10 hod. na náměstí TGM.

28.4.2019 Hodkovická časovka, http://sys.cyklomasters.cz

Cyklistický závod.

Hrádek nad Nisou

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

13.4.2019 od 10:00 do 15:00 Mezinárodní den památek: Grabštejn za Gallasů a Clam-Gallasů,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/5833-mezinarodni-den-pamatek-grabstejn-za-gallasu-a-clam-

gallasu

Mezinárodní den památek na Grabštejně v roce 2019 bude zaměřen na historii a stavební

aktivitu za doby posledních majitelů grabštejnského hradozámeckého areálu. Pro

návštěvníky budou připraveny speciální prohlídky. Rezervace nutná: rezervujte na

grabstejn@npu.cz nebo tel.: 482724301.

19.4.2019 až 22.4.2019 od 9:00 do

16:00

Velikonoční prohlídky na Grabštejně,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/20361-velikonocni-prohlidky-na-grabstejne

V období velikonočních svátků můžete na hlavním prohlídkovém okruhu zhlédnout

velikonoční výzdobu a dozvědět se něco o zvycích spjatých se svátky jara v době

posledních majitelů - Gallasů a Clam-Gallasů. Součástí I. okruhu je o velikonočním

prodlouženém víkendu i slavnostně vyzdobená kaple!

22.4.2019 od 9:00 do 16:00 Clam-Gallasovské Velikonoce na Grabštejně,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/1525-clam-gallasovske-velikonoce-na-grabstejne

Šestý ročník Velikonoc na Grabštejně, svátků jara, které na hradě můžete strávit na

prohlídce velikonočně vyzdobených interiérů především z doby posledních majitelů.

Můžete se těšit na oblíbené zdobení perníčků a kraslic, velikonoční pomlázky, výrobu

velikonočních věnců a další aktivity.

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

27.4.2019 Běh Císařský údolím, http://www.branatrojzemi.cz/page3.aspx?zaz=260-5545

Horochata Horní Sedlo: Tradiční běh v kategoriích od batolat po ostřílené běžce.

Rekreační areál Kristýna Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.autocampkristyna.cz

13.4.2019 od 8:00 ALISY Běh Trojzemím 2019, http://www.facebook.com/events/374151056743616/

Běžecký závod pro celou rodinu v srdci trojzemí v Hrádku nad Nisou. Prožijte s námi

skvělou sportovní sobotu! Hlavní tratě 10 a 5 km, Běh "OPEN" - 1,5 km okolo Kristýny

(Dog friendly, vyhlášení speciální kategorie), Dětské závody od batolat po dorost.
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Chotyně

Chotyně Chotyně, 463 34, http://www.mschotyne.cz

14.4.2019 od 9:00 do 12:00 Veselé velikonoční dopoledne, http://www.chotyne.cz

Pečovatelský dům Chotyně: Přijďte si společně zatvořit na velikonoční dílničky.

Chrastava

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

16.4.2019 od 17:00 Jarní koncert, http://www.chrastava.cz

Společenský klub vás zve na JARNÍ KONCERT v úterý 16. dubna 2019 od 17:00 hod. v

sále CVA.

27.4.2019 Setkání turistů na Výhledech, http://www.kct.cz/cms/turisticka-akce?xid=14621

Pěší turistika na 12 km. Místo startu: Chrastava, nám. 1. máje.

30.4.2019 od 18:00 Čarodějnice a lampionový průvod, http://www.chrastava.cz

Odchov v 18 hodin z náměstí, vatra bude za hasičskou zbrojnicí, hraje kapela Bohemia U.

Band, občerstvení zajištěno, soutěže pro děti, malování na obličej.

Městská galerie Chrastava Liberecká 40, Chrastava , 463 31

1.3.2019 až 25.4.2019 Malování pro radost, http://www.chrastava.cz

Město Chrastava srdečně zve na výstavu "Malování pro radost".

Jablonec nad Nisou

Café a Galerie FR Rýnovice Československé armády 24, Jablonec nad Nisou , 466 01

26.1.2019 od 10:00 do 18:00

23.2.2019 od 10:00 do 18:00

30.3.2019 od 10:00 do 18:00

27.4.2019 od 10:00 do 18:00

25.5.2019 od 10:00 do 18:00

Kresba pravou mozkovou hemisférou, +420605936120,

http://www.bezmezer.weebly.com

Kurzy kresby pravou mozkovou hemisférou

Dům Jany a Josefa V.

Scheybalových

Kostelní ulice 6 / 1, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.jablonec.com

5.4.2019 až 18.5.2019 Josef Jíra

Pozvánka na komorní výstavu “maloskalského Chagalla” k 90. výročí jeho narození, pro

děti k dispozici po celou dobu konání dílnička: Namaluj si vlastní pohlednici.

Educa - vzdělávací centrum Mlýnská 46a, Jablonec nad Nisou, 466 02

2.4.2019 od 17:00 do 20:00 Co je důležitější než známky? - seminář pro rodiče, učitele a širokou veřejnost,

+420602505288, http://https://www.educa-jbc.cz/dalsi-sluzby/seminare/781-skola

Seminář pro rodiče, učitele a širokou veřejnost zaměřený na školáky.

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

2.4.2019 od 18:30 KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz

Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

4.4.2019 od 19:30 NA KOLE PŘES AFRIKU, http://www.klubnarampe.cz

Přijďte si poslechnout vyprávění o sólo přejezdu Afriky na kole. O tom, jaké to je slavit

Vánoce na Sahaře, v jakém státě mají nejhezčí holky a jak se zachraňují sloni v Kongu.
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5.4.2019 od 20:00 PIPES AND PINTS (CZ/IRL), http://klubnarampe.cz

Energický melodický keltský rock'n'roll - punk - rock s charakteristickým zvukem dud.

6.4.2019 od 20:00 MERTA,HRUBÝ&FENCL, http://www.klubnarampe.cz

Písničkář Vladimír Merta, houslista Jan Hrubý a klavírista Ondřej Fencl.

9.4.2019 od 18:30 KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz

Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

10.4.2019 od 20:00 DEMIAN BAND (ARGENTINA), http://www.klubnarampe.cz

Divoké blues okořeněné slušnou dávkou rocku a jihoamerických chilli papriček.

11.4.2019 od 19:30 TRANSSIBIŘSKÁ MAGISTRÁLA, http://www.klubnarampe.cz

Vážně nevážné povídání, cestovatelský stand - up o tom, jak dva kluci v kšiltovkách

vyrazili na pivo do Ruska.

12.4.2019 od 20:00 INSANIA-KANCIONÁL TOUR, http://www.klubnarampe.cz

Brněnský crossover/post-hardcore. Kapela, která díky nepřetržitému vstřebávání stále

nových hudebních směrů oslovuje svými „nevergreeny“ široké publikum. Support: AFD

13.4.2019 od 13:00 SEVEROČESKÉ KOLO PORTY, http://www.klubnarampe.cz

Hudební soutěž s dlouholetou tradicí, své muzikantské síly změří kapely i sólisté.

13.4.2019 od 19:30 ONDŘEJ HEJMA A KAPELA MARUSH, http://www.klubnarampe.cz

Hippie music v podání hlavního zpěváka Žlutého Psa a jeho nové doprovodné kapely.

Vystoupí jako hosté Porty.

14.4.2019 od 13:00 SEVEROČESKÉ KOLO DĚTSKÉ PORTY, http://www.klubnarampe.cz

Autorsko-interpretační soutěž pro kapely i sólisty do 18 let.

15.4.2019 od 18:00 ASTRONOMICKÝ SEMINÁŘ, http://www.klubnarampe.cz

Fotky, videa, informace, rady a návody pro každého zájemce o dění ve vesmíru.

16.4.2019 od 19:00 DISKUZE O BUDOUCNOSTI JABLONECKÝCH LÁZNÍ, http://www.klubnarampe.cz

Akci pořádá spolek ArtproProstor a náměstek primátora pro místní rozvoj Jakub Chuchlík.

16.4.2019 od 19:30 TITANIC FREDDIE AIDS, http://www.klubnarampe.cz

Beseda s osobním tajemníkem Freddieho Peterem Freestonem, (překládaná do češtiny),

video s legendárním kytaristou kapely Queen Dr. Brianem Mayem, písně Queen…

17.4.2019 od 18:00 PODVEČER S DESKOVKAMI, http://www.klubnarampe.cz

Turnaj v hrách Člověče nezlob se, Krycí jména a Pivrncova putyka. Přijďte si zahrát sami

nebo s partou!

17.4.2019 od 19:30 KYRGYZSTÁN: TROCHU JINÝ MAINSTREAM, http://www.klubnarampe.cz

Stačí pár dní v některém z kouzelných údolí abyste zjistili, proč je Kyrgyzstán tak

oblíbenou destinací. Cestovatelská show Jakuba Vengláře.

18.4.2019 od 20:00 MICHAL AMBROŽ & HUDBA PRAHA, http://www.klubnarampe.cz

Sympatický band s nezaměnitelně originálním zvukem, původní receptura se starým

obsahem...Sólový projekt Michala Ambrože, který navazuje na vydání alba Srdeční

příběh, které produkoval David Koller.

20.4.2019 od 20:00 MARCO MENDOZA + DOCTOR VICTOR, http://www.klubnarampe.cz

Jeden z nejvytíženějších a nejvyhledávanějších baskytarových hráčů současné epochy a

hard rockove trio. Syrový zvuk kytar bez efektů a nezaměnitelný hlas charizmatického

zpěváka Victora.

23.4.2019 od 19:00 JABLONECKO A STAVBY, http://www.klubnarampe.cz

OHK v Jablonci zahajuje cyklus přenášek – panelových diskusí na různá témata podnikání

a života na Jablonecku.
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24.4.2019 od 20:00 CHANTAL POULLAIN SE SKUPINOU - CHANSONS, http://www.klubnarampe.cz

Hluboko posazený sexy hlas, lahodná francouzština, jazzově laděný doprovod včele se

saxofonistou Štěpánem Markovičem a atmosféra sladké Francie.

25.4.2019 od 17:30 WORKSHOP AFRICKÉHO BUBNOVÁNÍ, http://www.klubnarampe.cz

Bubnování pro začátečníky (17:30) i pokročilejší (19:15). Workshop vede Tomáš Kerle,

specialista na tradiční i moderní západoafrické rytmy, hráč na klasickou bicí soupravu,

basové bubny, djembe a rozmanité perkuse...

26.4.2019 od 20:00 MINUS123MINUT, http://www.klubnarampe.cz

Žádný koncert není dvakrát stejný! Stylově nesvázané trio, jehož síla spočívá především

v živých vystoupeních, které jsou z velké části tvořené improvizací.

27.4.2019 od 21:00 HOREČKA SOBOTNÍ NOCI, http://www.klubnarampe.cz

Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

28.4.2019 od 17:00 MALÝ, HUBENÝ A JEDNOOKÝ, http://www.klubnarampe.cz

Loutkoherec Ruda Hancvencl s veselou nedělní pohádkou o tom, že láska kvete v

každém věku.

30.4.2019 od 18:30 KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz

Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

Mírové náměstí Jablonec nad Nisou , 466 01

17.4.2019 až 19.4.2019 Velikonoční trhy v Jablonci nad Nisou, +0

Tradiční jarní akce, která se pravidelně koná na Škaredou středu, Zelený čtvrtek a Velký

pátek na Mírovém náměstí před radnicí. Pro širokou veřejnost je sestavován bohatý

kulturní program ve folklorním duchu, který osloví všechny věkové kategorie od

nejmenších až po nejstarší generaci.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

U Muzea 4 / 398, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.msb-jablonec.cz

9.11.2018 až 14.4.2019 Dva v jednom, český a slovenský design skla 1918-2018, +420483369011, 

http://www.msb-jablonec.cz

První novodobá prezentace českého a slovenského designového skla představí společné i

rozdílné rysy

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

3.4.2019 od 18:00 Záměr, http://www.poznejsvujcil.cz

Zdeňka Jordánová - přednáška a autogramiáda knihy. Vstupné: 270 Kč v předprodeji, 290

Kč na místě.

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

Dolní náměstí 1, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

1.4.2019 od 10:00 ČESKÉ BAROKO, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

O hudbě s Věrou Štrynclovou.

2.4.2019 od 14:00 HORNÍ VLTAVA, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Krásy Čech, Moravy a Slezska.

2.4.2019 od 17:00 MEZINÁRODNÍ VESMÍRNÁ STANICE (historie a budoucnost), +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Astronomické okénko Martina Gembece.
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4.4.2019 od 17:00 OPEVNĚNÍ Z ROKU 1938 V KRKONOŠÍCH A JEŠTĚ NĚCO JINÉHO...,

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

Vyprávění v podání Jiřího Duška.

9.4.2019 od 17:00 INDIÁNSKÉ ZNAKOVÉ JAZYKY A JEJICH POSELSTVÍ, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Přednáška Karla Redlicha pro každého, koho zajímají znakové jazyky a řeč těla.

11.4.2019 od 17:00 NULOROŽEC, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Beseda a autorské čtení z nejnovějšího románu spisovatele Petra Stančíka.

15.4.2019 od 15:45 LITERÁRNÍ KLUB – velikonoční dílnička, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Miluješ knihy? Je ti 8–15 let? Přidej se k nám a přijď do oddělení dětí a mládeže.

16.4.2019 od 14:00 HRÁTKY S PAMĚTÍ , +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

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

paměť.

16.4.2019 od 17:00 SÁM SOBĚ LÉČITELEM, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Přednáška autorky populárně naučných knih Jarmily Mandžukové.

23.4.2019 od 14:00 HAVAJSKÉ OSTROVY, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Pravidelné promítání z cyklu Nejkrásnější místa světa.

25.4.2019 od 17:00 TŘEBOŇ A ŠIRŠÍ OKOLÍ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Cestopisná beseda s Milanem Vikem.

1.3.2019 až 10.5.2019 SÍLA OKAMŽIKU., +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Městská knihovna v Jablonci nad Nisou pod záštitou fotoklubu Balvan vyhlašuje 11. ročník

amatérské fotografické soutěže na téma: SÍLA OKAMŽIKU. Pravidla na

http://bit.ly/fotosoutez2019

4.3.2019 až 31.5.2019 KRAJINA A ZÁTIŠÍ, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

V prostoru schodiště vystavují členové fotoklubu Nekras.

5.3.2019 až 27.9.2019 CESTAMI PROMĚN, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Knihovny Jablonecka ve světle prvního knihovnického zákona. Výstava u příležitosti 100.

výročí zákona o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919. Expozice

umístěna na chodbě k multimediálnímu oddělení.

Jablonné v Podještědí

Městská knihovna, Jablonné v

Podještědí

Náměstí Míru 23, Jablonné v Podještědí, 471 25

9.4.2019 od 17:00 do 20:00 Člověče, pobav se ... - aneb - večer deskových her pro dospělé II.

Připravené budou jak "klasika" (Člověče, nezlob se, šachy, dáma, pexesa, scrable ...), tak

i hry nové a pro dospělé (Česko, Tipni si, Allias párty, Brain bosy atd.). I Vy si můžete

přinést hry, které rádi hrajete a můžete s nimi seznámit ostatní.

Společenské centrum Jablonné v

Podještědí

Zdislavy z Lemberka, Jablonné v Podještědí, 471 25

6.4.2019 od 20:00 Maškarní zábava

K poslechu a tanci hraje do 23:00 hodin pop-rocková kapela R.D, po 23:01 hraje DJ David

Novák. Část výtěžku z akce půjde na podporu místního sportovního oddílu stolního

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

6.4.2019 až 7.4.2019 od 9:00 do 15:00

13.4.2019 až 14.4.2019 od 9:00 do

15:00

19.4.2019 až 22.4.2019 od 9:00 do

15:00

Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6259-zpristupneni-stredoveke-veze-na-zamku-lemberk

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

hodin.

19.4.2019 až 22.4.2019 Velikonoce na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/19401-velikonoce-na-zamku-lemberk

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 zaměřená na 20. – 30. letech 20. století.

zasedací místnost MěÚ Jablonné v

Podještědí

Jablonné v Podještědí, 471 25

8.4.2019 od 17:00 Karolína Světlá, přednáška, +420607916121

Přednášet bude Pavel Bulíř. Více info na wwww.sphmjablonne.websnadno.cz

Kryštofovo Údolí

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

28.4.2019 Svěcení lípy, http://www.krystofovoudoli.eu

30.4.2019 Pálení čarodějnic, http://www.krystofovoudoli.eu

Oldřichov v Hájích

Oldřichov v Hájích Oldřichov v Hájích, 463 31, http://www.oldrichov.cz

6.4.2019 od 10:00 do 15:00 Velikonoce na statku, http://www.ekocentrumoldrichov.cz

Tvořivé dílny (plstění, drátkování, pletení pomlázky ...v čase 10:00-14:00 hod.), svezení

na koni (11:30-12:30 hod.), hudební vystoupení (od 14:30 hod.), doprovodný program

(občerstvení, jarmark regionálních výrobců, naučná stezka areálem...10:00-15:00 hod.).

Osečná

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

6.4.2019 Stevens 50 Podralsko, http://www.spinfit.cz

V Osečné u Liberce odstartuje 6. 4. 2019 již desátý ročník maratonu STEVENS 50

PODRALSKO. Tento oblíbený otvírák nové cyklistické sezóny je první zastávkou seriálu

GALAXY STEVENS SÉRIE. Závod je určen jak pro profesionální jezdce, tak i pro širokou

sportovní veřejnost.

7.4.2019 Dětský MTB Cup 2019, http://www.detskymtbcup.cz

Proseč pod Ještědem

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

14.4.2019 od 15:00 Velikonoční dílnička, http://www.ppj.cz

Velikonoční odpoledne pro děti a jejich rodiče v místní sokolovně. Na programu je výroba

tradičních i netradičních dekorací.

Městské informační centrum Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, 460 01 Liberec, tel.: 485 101 709, info@visitliberec.eu, www.visitliberec.eu

Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje.

Změna programu vyhrazena. strana 23 / 24



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 1.4.2019 do 30.4.2019

Rychnov u Jablonce nad Nisou

Alfasped Logistik Průmyslová 906, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

13.4.2019 od 11:00 do 14:00 workshop taneční jógy, +420605936120, http://https://tribalfusiontanecnice.weebly.com/

Originální workshop taneční jógy

sál BESEDA Tovární 68, Rychnov u Jablonce nad Nisou, 468 02

27.4.2019 až 28.4.2019 od 20:00 do

3:00

Před Májová Videodiskotéka DJ Mirka Raise + Freddie Mercury, +420602364207

Před májová videodiskotéka Mirka Raise + Freddie Mercury

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

6.4.2019 až 7.4.2019 Pohádkové prohlídky na zámku Sychrově – Pyšná princezna,

http://www.zamek-sychrov.cz/cs/akce/10394-pohadkove-prohlidky-na-zamku-sychrove-pysna-

princezna

Tentokrát jsme pro vás připravili pohádku Pyšná princezna. Jestli opravdu zvítězí dobro

nad zlem, jak to má ve správné pohádce být, se můžete dozvědět vždy v 10, 11, 13, 14 a

15 hodin. Prodej vstupenek pouze na www.evstupenka.cz

13.4.2019 až 14.4.2019 od 9:00 do

16:00

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

Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel a prodejem velikonočního zboží

27.4.2019 Sraz veteránů, +420482416011, http://www.zamek-sychrov.cz

Tradiční setkání milovníků amerických vozidel a členů klubu 1st Veteran US Car Praha

spojené se "Soutěží elegance".

Šimonovice

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

6.4.2019 od 9:00 Ukliďme svět - ukliďme Česko, http://www.simonovice.cz

Pojďme společně s hasiči již po čtvrté uklidit Šimonovice! Sraz v 9 hod. před obecním

úřadem Šimonovice.
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