
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

Doporučujeme

Divotvorný hrnec: Premiéra Duhová bouře 2019 Slavnostní otevření barokní

zahrady a odhalení

mariánského sloupu

31.5.2019 29.5.2019 až 1.6.2019 1.6.2019 od 16:00

Divadlo F. X. Šaldy Liberec

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

Liberec

Liberec

Mariánský sloup a barokní zahrada

Malé náměstí, Liberec, 460 01

Liberec

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

1.6.2019 Den dětí v Botanické zahradě Liberec, http://www.botaniliberec.cz

Děti mají tento den vstup do Botanické zahrady Liberec zdarma.

10.5.2019 až 30.9.2019 Zpřístupnění oddělení “Květena mokřadů a vodních zahrad”,

http://www.botaniliberec.cz

Oddělení “Květena mokřadů a vodních zahrad”, a pavilon L (jenž je jeho součástí), se

otevře pro veřejnost od pátku 10. května a provoz potrvá do konce září.

17.5.2019 až 30.9.2019 S botanikem do Jizerských hor, http://www.botaniliberec.cz

Tak se jmenuje výstava v pavilonu u administrativní budovy BZ. Dokumentuje současný

výskyt vzácných druhů v chráněné krajinné oblasti, která v 70. a 80. letech prodělala

ekologickou imisní katastrofu. Budete překvapeni, jak bohatou zůstala květena pohoří,

jež je milováno Liberečany.

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

http://www.evstupenka.cz

31.5.2019 Divotvorný hrnec: Premiéra, http://www.saldovo-divadlo.cz

Divotvorný hrnec V+W připomíná svou laskavostí a jemným humorem nejen odvěké

přání po vítězství dobra nad zlem, ale především podtrhává naléhavý pocit, že domov

máme jen jeden. A jak může člověku být, když ho má až tam, „tam za tou duhou“.

2.6.2019 až 1.11.2019 Rekonstrukce Divadla F.X.Š., http://www.saldovo-divadlo.cz

Vážení diváci, od 2. června bude v Šaldově divadle probíhat rekonstrukce. V době

rekonstrukce budeme hrát pouze v Malém divadle. Těšíme se na vás v nové sezóně!

Děkujeme!

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

31.5.2019 od 18:00 ZUŠ Open, http://www.zusliberec.cz/kalendar-akci-cl-18.html

Koncert dechových orchestrů ZUŠ Liberec a Veendam Holandsko.

EKOPark Liberec Sokolská, Liberec, 460 01, http://www.ekoparkliberec.cz

2.6.2019 od 10:00 do 18:00 Kouzlo zapadákova v EKOParku: divadlo a oslíci HUGO & FUGO, +420776454238,

http://www.ekoparkliberec.cz

Loutkové divadlo a oslíci
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

1.6.2019 až 30.6.2019 od 10:00 do

18:00

ČERVEN V EKOPARKU, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

ČERVEN V EKOParku Liberec

Expozice Zapomenuté dějiny města

Liberec

Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01, http://https://galerie-pod-radnici.archa13.cz

23.5.2019 až 31.12.2019 Dvě výročí, http://www.facebook.com/naivnidivadlo/

Naivní divadlo Liberec slaví v roce 2019 hned dvě významná jubilea. Nejprve si v červnu

připomeneme vznik festivalového bienále Mateřinka, které se koná již po pětadvacáté, a

na podzim pak přijde na řadu sláva spojená se 70. výročím založení samotného divadla.

Obojí připomene výstava v Galerii U Rytíře (jedná se o prostor v podzemí liberecké

radnice), která bude veřejnosti přístupná až do konce roku 2019.

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

http://www.facebook.com/prostor228

1.5.2019 až 30.6.2019 Mirek Kaufman, http://www.prostor228.cz

Od počátku je tvorba Mirka Kaufmana založena na práci s barvou, jeho doménou je práce

na rozsáhlejších malířských cyklech, které mu nabízejí široké pole možností, jak

interpretovat svět kolem sebe. Galerie je přístupná: út a st 9-13 a 14:30-18 hod.

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

31.5.2019 od 17:30 do 21:00 Workshop přírodní kosmetiky - šampuky,

http://www.facebook.com/events/608849616257830/

Přijďte si poslední květnový pátek vyrobit šampuk na vlasy dle svého typu vlasů.

Seznámíte se se základními surovinami potřebnými k výrobě šampuků, vysvětlíme si

rozdíly mezi mycími tenzidy, které tvoří jejich základ.

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

25.5.2019 od 16:30

1.6.2019 od 16:30

8.6.2019 od 16:30

15.6.2019 od 16:30

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

25.5.2019 až 26.5.2019 od 10:30

1.6.2019 až 2.6.2019 od 10:30

8.6.2019 až 9.6.2019 od 10:30

iQLANDIA: Úsvit kosmického věku v Planetáriu, +420486103090

Přijďte si do Planetária liberecké iQLANDIE obohatit a doplnit informace z astronomie,

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

25.5.2019 až 26.5.2019 od 12:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 12:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 12:00

iQLANDIA: Živák Všichni jsme hvězdy v Planetáriu, +420486103090

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

hvězdy“.

25.5.2019 až 26.5.2019 od 13:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 13:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 13:00

15.6.2019 až 16.6.2019 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.

22.5.2019 od 14:00

24.5.2019 od 14:00

25.5.2019 až 26.5.2019 od 13:30

29.5.2019 od 14:00

31.5.2019 od 14:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 13:30

5.6.2019 od 14:00

7.6.2019 od 14:00

iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

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

Planetáriu liberecké iQLANDIE.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

25.5.2019 až 26.5.2019 od 14:00,

od 15:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 14:00,

od 15:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 14:00,

od 15:00

15.6.2019 až 16.6.2019 od 14:00,

od 15:00

V iQLANDII si na workshopu vyrobíte baterii, +420486103090

K čemu je dobrá elektrochemie? Co si pod tím názvem vůbec představit? To vám

předvedou lektoři liberecké iQLANDIA na speciálním workshopu Vyrob si baterii.

21.5.2019 od 14:00

23.5.2019 od 14:00

25.5.2019 až 26.5.2019 od 15:00

27.5.2019 až 28.5.2019 od 14:00

30.5.2019 od 14:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 15:00

3.6.2019 až 4.6.2019 od 14:00

Vypravte se na Cestu časem do iQLANDIE, +420486103090

Zažijte pravé kosmické dobrodružství a vydejte se na neopakovatelnou „Cestu časem…“

do Planetária liberecké iQLANDIE!

25.5.2019 až 26.5.2019 od 11:00,

od 16:00

27.5.2019 až 31.5.2019 od 13:00

1.6.2019 až 2.6.2019 od 11:00,

od 16:00

3.6.2019 až 7.6.2019 od 13:00

8.6.2019 až 9.6.2019 od 11:00,

od 16:00

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.

Jezdecký klub Liberec V Zátočině 15 / 28, Liberec, 460 01, http://www.jkliberec.cz

1.6.2019 Dětský den u koní, http://www.jkliberec.cz

Akce Jezdeckého klubu Liberec.

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.

Kasárna Štefánikovo náměstí 1, Liberec, 460 01

31.5.2019 od 8:30 do 12:30 Dětský den - Den otevřených dveří, http://www.facebook.com/events/1054951264715932/

Můžete se těšit na ukázku techniky a zbraní, ukázku boje z blízka, lezení, ukázku

dovedností psů z Centra vojenské kynologie v Chotyni, sportovní soutěže se sladkou

odměnou, skákací hrad a spoustu jiné zábavy. ..... A možná přiletí i stíhačka.

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

31.5.2019 od 16:00 do 18:00  Michal Šnajdr – fingerstylový kytarista, http://www.antik-fry.cz

Michal Šnajdr je boleslavský skladatel a fingerstylový kytarista, který však svými

kvalitami sahá daleko za hranice regionu. Podle vlastních slov se zaměřuje na akustickou

instrumentální hudbu vlastní i převzatou.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

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

1.4.2019 až 31.5.2019 Magická příroda tří kontinentů

Výstava představuje unikátní snímky z tvorby profesionálního fotografa Jiřího Stránského,

které zachytil na svých cestách. Výstava je přístupná zdarma, lze ji navštívit v pondělí –

čtvrtek 7:30-16:00 hod., v pátek 7:30-15:00 hod.

Kostel sv. Antonína Velikého Sokolovské náměstí 7, Liberec, 460 01, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

24.5.2019 až 15.9.2019 Výstava obrazů „ A.V.E. VALDŠTEJN“ od Michaila Ščigola

Výstava bude zahájena slavnostní vernisáží v arciděkanském chrámu sv. Antonína v

Liberci – Kostelní ulice v pátek při Noci kostelů 24.5.2019 v 19.15 hod.

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

1.6.2019 až 31.8.2019 Krajská vědecká knihovna uzavřena, http://www.kvkli.cz/leto

Vážení návštěvníci knihovny, upozorňujeme vás, že od 1.6. do 31.8.2019 je z důvodu

rozsáhlé rekonstrukce uzavřena hlavní budova knihovny.

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

31.5.2019 od 16:00 Den dětí v Krasohledu, http://www.krasohratky.cz/jednorazovy-program/

V Krasohledu oslavíme "Den dětí a vyrobíme si sliz". Vstupné je pro klienty Krasohledu

zdarma, ostatní 70 Kč. Rezervace předem nutná - přihláška na webu. S sebou: přezůvky,

skleničku nebo kelímek na sliz.

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

1.6.2019 od 8:30 do 11:30

6.7.2019 od 8:30 do 11:30

3.8.2019 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.

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

29.5.2019 až 1.6.2019 Duhová bouře 2019, http://www.facebook.com/duhovaboure

29. ročník festivalu Duhová bouře v Liberci pořádá Hudební mládež. Festival

návštěvníkům nabízí hudbu, tanec, divadlo i výtvarné performance. Na realizaci

spolupracují Hudební mládež ČR, KSC Lidové sady, Zoo Liberec, Oblastní galerie Liberec

a řada dalších subjektů.

31.5.2019 až 16.6.2019 Salming Nisa Open 2019, http://www.nisaopen.cz

20. ročník mezinárodního florbalového turnaje pro mladé.

Liberec, Horní Hanychov Liberec, 460 01

1.6.2019 od 9:30 do 15:00 Pohádkový les a Dětský den, +420736777319, http://www.zs-jestedska.cz/pohadkovy-les/,

http://https://www.facebook.com/events/2352272121669067/permalink/2352272128335733/

Pohádková les a Dětský den. Základní škola Ještědská a Hasiči Horní Hanychov ve

spolupráci se SRPŠ, Lesy ČR, S.P., Policie ČR, Water RESCUE Liberec o.s. a Školní jídelna

Gastron - Zuzana Vaníčková, s.r.o. zvou všechny děti a rodiče z okolí i dálky na

Pohádková les a Dětský den.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

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

31.5.2019 od 19:00 ROBERT KŘESŤAN & DRUHÁ TRÁVA,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/robert-krestan-a-druha-trava/1693

1.6.2019 od 10:30 Divadlo Rolnička OŘECHOVÁ POHÁDKA,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/divadlo-rolnicka-orechova-pohadka/1696

Divadlo v rámci Dne dětí v Dětském koutku. Oříšky v pohádkách občas bývají. Oříšky

pohádkové. V naší pohádce jsou ale největší ze všech ořechů – ořechy kokosové. Rostou

na palmě a chtěly by si hrát s holčičkou Aišou.

1.5.2019 až 30.9.2019 od 16:00 Procházka vilovou čtvrtí Lidové sady, http://www.visitliberec.eu

Komentované prohlídky se konají od května do září každý ČTVRTEK od 16 hodin. Součástí

prohlídky městské čtvrti je výstup na věž KC Lidové sady Liberec, ze které je

nezaměnitelný výhled na město Liberec. Sraz účastníků je v Lidových sadech na

tramvajové zastávce č. 3. Vstupenku na prohlídku je třeba vyzvednout předem v

Městském informačním centru Liberec, popř. si ji zakoupit on-line na www.evstupenka.cz.

Mariánský sloup a barokní zahrada Malé náměstí, Liberec, 460 01, http://www.via-sacra.info

1.6.2019 od 16:00 Slavnostní otevření barokní zahrady a odhalení mariánského sloupu

Přijďte na slavnostní odhalení zrestaurovaného mariánského sloupu od Matyáše Bernarda

Brauna. Součástí programu bude vystoupení pěveckého sboru Severáček a ukázky

varhanní hudby. K této příležitosti bude od 1.6. na infocentru v prodeji nová turistická

vizitka a dostupné turistické razítko.

MHD Liberec / Terminál Fügnerova Fügnerova, Liberec, 460 01, http://www.dpmlj.cz

23.4.2019 až 8.7.2019 Výluka tramvají č. 2,3 na trase Fügnerova - Lidové sady-Zoo,

http://www.dpmlj.cz/aktuality/1049-vyluka-na-tramvajove-lince-c-2-3-v-useku-f-gnerova-lidove-sady-

zoo

V úseku Fügnerova – Lidové sady-ZOO je tramvajová doprava nahrazena autobusy s

označením X2 a X3, linky jedou dle výlukového jízdního řádu. Přestupním místem mezi

náhradní autobusovou dopravou do Lidových sadů a tramvajovou dopravou do Dolního,

Horního Hanychova je zastávka „Fügnerova-terminál MHD“.

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

11.5.2019 od 14:00

1.6.2019 od 14:00

Výlety za pohádkou do Kliky, http://www.facebook.com/events/2146232345457147/

Máte rádi výlety a pohádky? Pokud ano, tak neváhejte a vezměte svoje děti, babičky i

dědečky, strýčky a tetičky a jiné známé na pohádku do Kliky v Kateřinkách. Na výletové

trase, kterou jsme pro vás připravili, vás budou čekat různé kontroly s razítky a

jednoduchými úkoly pro zpestření vaší cesty, podobně jako při orientačním běhu.

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

1.6.2019 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.

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

1.6.2019 od 14:00 do 18:00 Dětský den ve Foru, http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/detsky-den-ve-foru/

V sobotu 1.6.2019 jsme v přízemí centra u vstupu na Soukenné nám. pro vás a vaše děti

připravili den plný legrace, čar a kouzel. Budeme u nás mít veselé klauny se svými

bláznivými nápady a dobrotami pro děti. Nechybět bude také kouzelník, který vás omráčí

svou magií a čárami.
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

22.5.2019 až 17.6.2019 Zaostřeno na Jizerky,

http://www.forumliberec.cz/akce/akce-centra/vystava-zaostreno-na-jizerky/

Srdečně vás zveme na výstavu nejlepších snímků fotografické soutěže Zaostřeno na

Jizerky do přízemí OC Forum Liberec.

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

23.5.2019 až 2.6.2019 Cirkus King, http://www.cirkusking.cz

U obchodního centra Nisa. Začátky představení: pondělí-úterý: volný den / středa-pátek

od 17:00 hod. / sobota: od 16:00 hod. / neděle od 11:00 hod. Informace: 725127106.

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

31.5.2019 od 15:00 Vínování, +420724275901, http://www.vinovani.cz

V pátek 31. května se uskuteční v zahradě Oblastní galerie Liberec pohodový happening,

který nabídne vybraná vína z Moravy, Čech i Rakouska. V rámci doprovodného programu

budou pro návštěvníky připraveny mimo jiné ústřice michelinského kuchaře Ondřeje

Moliny či hudební vystoupí kapely Láska Band a 20 Minutes.

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.

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.

17.5.2019 až 1.9.2019 Mystika hygieny,

http://www.ogl.cz/hagiena-role-tela-zdravi-a-hygieny-ve-vazbe-na-s-tim-spojenou-estetiku-v-tvorbe-

soucasnych-umelcu

Mezinárodní kurátorský projekt představí roli těla, zdraví a hygieny ve vazbě na s tím

spojenou estetiku v tvorbě současných umělců.

17.5.2019 až 1.9.2019 Z lázní do Lázní , http://www.ogl.cz/z-lazni-do-lazni

K výstavě s názvem Mystika hygieny je připravena do grafického kabinetu prezentace

výběru ze sbírkového fondu Oblastní galerie Liberec se zaměřením na témata spojená s

lázeňstvím, která se objevují na klasických grafických listech zejména z 19. století.

17.5.2019 až 1.9.2019 Karíma Al-Mukhtarová a Martin Pondělíček jako host ,

http://www.ogl.cz/karima-al-mukhtarova-a-martin-pondelicek-jako-host

Pro tvorbu této autorky je příznačná její práce s autobiografickým a autoreferenčním

materiálem, který se ale prostřednictvím realizací, pohybujících se na hraně mezi

materiálovou tvorbou, sochařstvím a instalačními situacemi, posouvá do obecnějšího

symbolického kontextu.

Plochá dráha Liberec Letná 618 / 32, Liberec, 460 01

1.6.2019 od 15:00 do 19:00 Mistrovství Evropy - semifinále družstev,

http://www.motolbc.cz/akce/me-druzstev-junioru-na-ploche-draze-1-semifinale/

Dne 1.6.2019 od 15.00 hod. se jede ve Starých Pavlovicích semifinále mistrovství Evropy

družstev na ploché dráze.
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Rekreačně-sportovní areál Vesec Sportovní areál Vesec, Liberec, 463 11, http://www.arealvesec.cz

1.6.2019 Ještědská odysea, http://www.jestedska-odysea.cz

Ještědská odysea je nekomerční hudební festival, který spojuje rozličné hudební žánry a

životní styly.

řeka Nisa, Liberec Liberec, 460 01

1.6.2019 Nisa Marathon 2019, http://www.nisamarathon.cz

Vodácko-běžecký drsňácký závod korytem Lužické Nisy. 39,5 kilometru na které

nezapomenete.

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. Otevírací doba:

KVĚTEN=čt-ne+svátky: 9:00-17:00, ČERVEN=st-ne: 9:00-17:00, ČERVENEC-SRPEN=út-

ne: 9:00-17:00.

Základní umělecká škola Liberec Frýdlantská 1359 / 19, Liberec, 460 01, http://www.zusliberec.cz

31.5.2019 od 13:00 do 17:00 ZUŠ OPEN, http://www.zusliberec.cz/kalendar-akci-cl-18.html

Celostátní happening uměleckých škol. Před školou vystoupí: Zobáček, Komorní orchestr,

Symfonický orchestr, Big Band ZUŠ Liberec, komorní a taneční soubory.

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

1.6.2019 Den dětí v zoo, http://www.zooliberec.cz

V sobotu 1. 6. 2019 liberecká zoo oslaví svátek dětí. Všechny děti do patnácti let mají po

celý den vstupné do zoologické zahrady zdarma! (Platí pouze pro 1 dítě v doprovodu 1

dospělé osoby).

Hotel Ještěd Horní Hanychov 153, Liberec 8, 460 08, http://www.jested.cz

2.6.2019 od 16:00 Mše svatá na Ještědu a žehnání městu Liberec, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz/

Pro pěší zájemce bude sraz v 14:30 hod. pod Ještědem u lanovky (Horní Hanychov). Mše

se koná v 16:00 hod. Žehnání městu následuje po mši svaté.

Frýdlant

CAFÉ JAZZOVÁ OSVĚŽOVNA Kostelní 15, Frýdlant , 464 01

31.5.2019 od 19:30 Jazzový večer

Koncert Daniela Bulatkina (CZ) a Alison Wheeler (USA).

Frýdlant - výstavní síň radnice Frýdlant

1.6.2019 až 25.6.2019 Jak jste to udělali? Aneb cesta výtvarné myšlenky

Výstava výtvarných prací žáků ZUŠ a Gymnázia Frýdlant.

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

1.5.2019 až 31.5.2019 od 9:00 do 16:00 Výstava v Rytířském sále, http://www.zamek-frydlant.cz

Výstava portrétů Gallasů a Clam-Gallasů, vedut a erbů majitelů.

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 7 / 10



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

Hejnice

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

1.6.2019 až 30.6.2019 od 8:00 do 17:00 Prodejní výstava obrazů.

Výstava obrazů s možností koupě.

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

3.5.2019 až 27.6.2019 od 8:00 do 17:00 Výstava obrazů Květuše Burešové a Zuzany Muzikant Jeřábkové,

http://www.klasterhejnice.cz

Vernisáž výstavy proběhne 3.5.2019 v 16:00 hod.

Hrádek nad Nisou

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

2.6.2019 od 9:00 do 16:00 Den dětí: u Clam-Gallasů na Grabštejně,

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/9158-den-deti-u-clam-gallasu-na-grabstejne

Tradiční Den dětí na Grabštejně opět přináší především malým návštěvníkům možnost

potkat historické a pohádkové postavy v kostýmech. Po roce se zase můžete těšit na

kroket, badminton a další hry, jimiž si volné chvíle mohli zpestřovat i Clam-Gallasové. A

samozřejmě nesmí chybět oblíbené vyrábění.

Jablonec nad Nisou

Dům Jany a Josefa V.

Scheybalových

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

5.4.2019 až 31.5.2019 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.

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

31.5.2019 od 20:00 ROSEDALE (FR), http://www.klubnarampe.cz

Charismatický hlas zpěvačky a energická šťavnatá hra kytaristy – nová blues-rocková

senzace z Francie poprvé na evropském turné.

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.jablonec.com

8.5.2019 až 31.5.2019 od 13:00 do

17:00

Za tajemstvím řeky Nisy, http://www.zusjbc.cz

Vydejte se s žáky výtvarného oboru Základní umělecké školy Jablonec nad Nisou za

tajemstvím řeky, která protéká naším městem.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

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

17.5.2019 až 20.10.2019 od 9:00 do

17:00

Cesta do Indie – Jablonecká bižuterie, šperk a sklo, +420483369011, http://www.msb-

jablonec.cz

Výstavou Cesta do Indie připomíná jablonecké muzeum skla a bižuterie jednu z

neobyčejných kapitol zdejší bižuterní produkce a zahraničního obchodu, jehož základem

se na dlouho dobu staly skleněné náramkové kroužky, tzv. bangle.

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 8 / 10



Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 31.5.2019 do 2.6.2019

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

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

1.6.2019

31.8.2019

FOTOSOUTĚŽ 2019 SÍLA OKAMŽIKU, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Výstava devatenácti nejlepších prací přispěvovatelů 11. ročníku fotosoutěže.

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

Bazilika minor sv. Vavřince a sv.

Zdislavy

Klášterní 33, Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.zdislava.cz

1.6.2019 od 17:00 Koncert komorní hudby

Koncert komorní hudby, skladby A. Dvořáka, W.A.Mozarta, J.S.Bacha a dalších

1.5.2019 až 31.7.2019 V srdci paní Zdislavy, výstava, +420602858800

IV. ROČNÍK VÝTVARNÉ SOUTĚŽE pro žáky MŠ, ZŠ, ZUŠ a jednotlivce ve věku 5 - 15 let.

fotbalové hřiště u TJ Tatranu

Jablonné v Podještědí

Jablonné v Podještědí, 471 25

1.6.2019 od 14:00 Slavnostní otevření Pumptracku v Jablonném v Podještědí, +420777125441, 

http://https://www.facebook.com/PumptrackJvP/

Slavnostní otevření pumptrackové dráhy s bohatým doprovodným programem. Vezměte

kola, děti a přijďte všichni, jste vítáni!

1.6.2019 od 14:00 Pumptrack Jablonné, +420777125441

Oficiální otvíračka!!! Na Pumptracku v Jablonném v Podještědí (u fotbalového hřiště

Tatranu)

Koupaliště Jablonné v Podještědí Jablonné v Podještědí, 471 25, http://www.tsmjabl.cz

1.6.2019 od 7:00 Zdislavská pouť a městské slavnosti města Jablonné v Podještědí

Případní zájemci účastnit se stánkového prodeje (prodejci) nechť zašlou svoji nabídku na

email: infocentrum@jvpmesto.cz nebo volají na tel.: 487 829 972. !!!Jen zboží české

výroby!!!

u kapličky u Markvartického

rybníka

Jablonné v Podještědí, 472 25

2.6.2019 od 14:00 Putování za pohádkou, +420602621721

Start a cíl jsou u kapličky (Markvartický rybník), jde se okruh okolo Lemberka, kde děti

plní na jednotlivých stanovištích úkoly.

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

1.6.2019 až 2.6.2019 od 9:00 do 16:00 Zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/31654-zpristupneni-stredoveke-veze-na-zamku-lemberk

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.
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1.6.2019 až 2.6.2019 od 9:00 do 17:00 Zpřístupnění Zdislaviny světničky poutníkům,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6257-zpristupneni-zdislaviny-svetnicky-poutnikum-na-zamku-

lemberk

Speciální prohlídky Zdislaviny světničky jako poutního místa, které nechal František Clam-

Gallas ve 20. letech 20. století zrekonstruovat. Současně bude možnost a prostor pro

modlitbu a rozjímání.

30.3.2019 až 31.10.2019 Výstava: Lemberk po roce 1918,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/33707-zamek-lemberk-zve-na-vystavu-lemberk-po-roce-1918

Lemberk po roce 1918 je výstava věnovaná dějinám zámku a stejnojmené osadě

Lemberk v letech 1918–1945.

30.3.2019 až 31.10.2019 Výstava: Člověk a kůň,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6911-zamek-lemberk-zve-na-vystavu-clovek-a-kun

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

Liberci.

Lázně Libverda

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

25.4.2019 až 19.6.2019 od 8:00 do

16:00

Pozvání na výstavu VODNÍ SYMFONIE

Sdružení ARTEFAKTUM-CZ a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na zahajovací

výstavu VODNÍ SYMFONIE XI. ročníku společného projektu PORTRÉTY. Těšit se můžete na

fotografie a fotoobrazy atelieru HELAZ

Rádlo

Kulturní dům, Rádlo Rádlo, 468 03

31.5.2019 od 18:00 Jaroslav Uhlíř s kapelou, http://www.radlo.cz

Koncert J. Uhlíře na Rádle. Předprodej vstupenek na OÚ Rádlo nebo na tel: 734839868.

Vstupné 150 Kč dospělí / 50 Kč děti.

Stráž nad Nisou

Kostel sv. Kateřiny Alexandrijské,

Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou, 463 03

2.6.2019 od 18:00 Koncert sboru Ještěd, http://www.straznnis.cz

550 let obce Stráž nad Nisou - slavnostní koncert pěveckého sboru Ještěd. Na programu

zazní skladby vážné i veselé, které sbor uvede na festivalu v italském Pustertalu.

Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu kostela.

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

1.6.2019 až 15.6.2019 Dvořákův Turnov a Sychrov, +420774052088, http://www.dvorakuvturnovasychrov.eu,

http://www.facebook.com/DvorakuvTurnovaSychrov

Hudební festival Dvořákův Turnov a Sychrov je tradiční regionální kulturní událostí s více

než šedesátiletou tradicí. Festival uvede v rámci nadcházejícího, již 64. ročníku několik

koncertů publiku v několika městech Libereckého kraje.
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