
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 9.8.2019 do 11.8.2019

Doporučujeme

Výstava skleněných objektů Jiřího Pačinka:

Křišťálová zahrada

LÉTO NA NÁMĚSTÍ

18.7.2019 až 23.8.2019 28.6.2019 až 8.9.2019

Kavárna Pošta (běžně nepřístupná)

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Liberec

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

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.

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

http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

7.6.2019

21.6.2019

11.8.2019

Akce v Bunkru, http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

Program: 7.6. DJ Casablanka - Careless / 21.6. Hugo Toxxx + Golden Seed / 11.8. Total

Chaos (USA) + Just Wär. Kromě těchto akcí máme přes léto nově otevřeno každou středu

a pátek od 20:00.

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

2.7.2019 až 31.8.2019 LÉTEM-SVĚTEM-BABYLONEM,

http://https://www.centrumbabylon.cz/letem-svetem-babylonem.html

Letos bude léto v Babylonu opět nabité zábavou pro všechny!

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

http://www.evstupenka.cz

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!

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

7.8.2019 až 28.8.2019 od 19:00 do

20:15

Středeční jóga v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

JÓGA v EKOParku

1.8.2019 až 31.8.2019 od 9:00 do 19:00 SRPEN V EKOPARKU, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Srpen v EKOParku

Galerie pod radnicí Dr. E. Beneše 1, Liberec, 460 01, http://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.

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 9.8.2019 do 11.8.2019

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

http://www.facebook.com/prostor228

1.7.2019 až 31.8.2019 Ondřej Roubík, http://www.prostor228.cz

Ondřej Roubík od svého nástupu na scénu současného umění se věnuje klasické malbě.

Tematicky se tvorba Ondřeje Roubíka koncentruje na podobiznu, portrét a figuru.

Realistické postavy jsou zachycené v určitém okamžiku. Galerie je otevřena: út-st

9:00-13:00 a 14:30-18:00 hod. (V termínu 23.7.-31.7. zavřeno).

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

1.8.2019 až 2.8.2019 od 12:00

5.8.2019 až 9.8.2019 od 12:00

12.8.2019 až 16.8.2019 od 12:00

19.8.2019 až 23.8.2019 od 12:00

26.8.2019 až 30.8.2019 od 12:00

iQLANDIA: Živák Všichni jsme hvězdy v Planetáriu, +420486103090

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

hvězdy“.

1.8.2019 až 2.8.2019 od 16:30

5.8.2019 až 9.8.2019 od 16:30

12.8.2019 až 16.8.2019 od 16:30

19.8.2019 až 23.8.2019 od 16:30

26.8.2019 až 30.8.2019 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

1.8.2019 až 31.8.2019 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.

1.8.2019 až 31.8.2019 od 13:30 iQLANDIA: Astronaut v Planetáriu, +420486103090

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

Planetáriu liberecké iQLANDIE.

1.8.2019 až 31.8.2019 od 10:00,

od 14:00

V iQLANDII na Laborkách pro veřejnost si odpálíte vlastní raketu,

+420486103090

Jaký je rozdíl mezi kosmickou lodí a raketou? Jaký materiál je nejodolnější pro cestu do

vesmíru? To a mnohem více zjistíte v iQLANDII na Laborkách pro veřejnost s názvem

Vesmírná mise.

1.8.2019 až 31.8.2019 od 13:00,

od 15:00

V iQLANDII si vyrobíte Armstrongovu měsíční stopu, +420486103090, 

http://www.iQlandia.cz

Máte doma malého vesmírného nadšence? Vezměte ho do liberecké iQLANDIE, kde se z

něj stane kosmický inženýr. Po celé letní prázdniny zde probíhá Dětská laboratoř, v níž si

malí kosmonauti vyrobí třeba repliku Armstrongovy měsíční stopy, nebo odhalí tajemství

levitujících bublin na Marsu.

1.8.2019 až 31.8.2019 od 15:00 Vypravte se na Cestu časem do iQLANDIE, +420486103090

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

do Planetária liberecké iQLANDIE!

1.8.2019 až 31.8.2019 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.

1.8.2019 až 31.8.2019 od 10:30,

od 18:00

iQLANDIA: Úsvit kosmického věku v Planetáriu, +420486103090

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

zeměpisu, přírodopisu a fyziky.

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 9.8.2019 do 11.8.2019

Kavárna Pošta (běžně nepřístupná) nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

18.7.2019 až 23.8.2019 Výstava skleněných objektů Jiřího Pačinka: Křišťálová zahrada,

http://www.pacinekglass.com

Expozice s názvem Křišťálová zahrada pozve diváka do světa sklářovy fantazie a obklopí

ho skleněnými květinami, mušlemi, kraby, rybami, ptáky, koňmi a dalšími bizarními

tvory, kteří se ve fantaskních podobách zrodili ze žhavé skloviny a společně vytvořili

zdánlivě nesourodý a tím unikátní svět imaginární zahrady…Výstava je přístupná ve

středu a v sobotu v čase 10-18 hodin, kdy probíhají komentované prohlídky.

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

1.8.2019 až 30.9.2019 Výstava Kláry Kučerové

Klára Kučerová maluje převážně akrylovými barvami na sololitových deskách a ráda

zpracovává přírodní motivy se zajímavou oblohou. Výstava je přístupná zdarma a to v

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

Kostel Panny Marie U Obrázku Horská ulice, Liberec, 460 01, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz

11.8.2019 od 16:00 Zpívání U Obrázku

Na koncertě vystoupí sbor Aurea Rosa Technické univerzity Liberec.

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.

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

http://www.facebook.com/kultivar

9.8.2019 od 17:00 do 20:00 Principy zdravého pohybu zaměřené na core, pánev a kyčle,

http://www.facebook.com/events/552610151889865/

Naučte cvičit tak, aby vám každodenní opakování vybrané lekce prospívalo.

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

9.8.2019 od 20:45 Letní kino: KOUŘ, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/kour/1720

Komedie / Muzikál, Československo, 1991, 89 min.

10.8.2019 od 20:45 Letní kino: ZRODILA SE HVĚZDA,

http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/zrodila-se-hvezda/1721

Drama / Romantický / Hudební, USA, 2018, 136 min.

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.

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

od 9.8.2019 do 11.8.2019

Městské informační centrum

Liberec

nám. Dr. E. Beneše 23, Liberec, 460 01, http://www.visitliberec.eu

2.8.2019 od 18:00

9.8.2019 od 18:00

16.8.2019 od 18:00

23.8.2019 od 18:00

30.8.2019 od 18:00

Podvečerní dětská prohlídka centra Liberce, http://www.visitliberec.eu

Originální trávení pátečního večera nabízí speciální komentovaná prohlídka centra

Liberce, na které se děti i jejich rodiče dozví zajímavosti z dějin našeho města. Během

prohlídky možná potkáte i radničního rytíře, který se občas prochází po náměstí. Pokud

bude v dobrém rozmaru, bude možné se s ním vyfotit a pro chytré děti, které budou

dávat pozor během výkladu má připravený i malý dáreček. Kapacita je omezena,

doporučujeme rezervaci míst.

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

8.7.2019 až 24.8.2019 Výluka tramvají č. 2,3 na trase Rybníček - Lidové sady-Zoo, http://1url.cz/1MZ3e

V úseku Lidové sady-ZOO - Viadukt bude tramvajová doprava nahrazena autobusy s

označením X2 a X3. Přestupním místem mezi náhradní autobusovou dopravou do

Lidových sadů-ZOO a tramvajovou dopravou do Dolního a Horního Hanychova bude

zastávka „Nádraží“. Zastávky „Rybníček“ na tř. 1. máje, Riegrova, Botanická zahrada -

nebudou po dobu výluky obsluhovány.

Muzeum papírové krásy Heřmánková 20, Liberec, 460 01, http://papirovakrasa.wgz.cz

18.5.2019 od 14:00 do 16:00

15.6.2019 od 14:00 do 16:00

13.7.2019 od 14:00 do 16:00

10.8.2019 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. Bezbariérový vstup. Vstupné dobrovolné.

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

4.6.2019 až 18.8.2019 Kašpárci a kašpaři (z) Říše loutek, http://www.mvs-liberec.cz

Výstava, kterou společně připravilo divadelní oddělení Národního muzea s divadlem Říše

loutek, ukazuje postavu Kašpárka v kontextu dalších komických figur, které se

vyskytovaly v repertoáru slavného pražského loutkového divadla.

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

9.8.2019 od 19:00 Krátké a úderné divadlo, http://www.visitliberec.eu

Punk není mrkev aneb Best off.

10.8.2019 od 18:00 Tančírna, http://www.visitliberec.eu

Tančíme na náměstí s TK Čermák.

11.8.2019 od 19:30 The Peanuts, http://www.visitliberec.eu

Nedělní večer s blues.

28.6.2019 až 8.9.2019 LÉTO NA NÁMĚSTÍ, http://www.visitliberec.eu

Můžete se těšit na festival Bohemia Jazz Fest, divadelní představení, koncerty, tančírnu,

automobilový závod a další. Program bude skutečně nabitý, poběží celé dva prázdninové

měsíce! Kromě přilehlých terásek můžete denně od 12 do 22 využít letní bar "Léta na

náměstí".

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

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.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 9.8.2019 do 11.8.2019

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.

28.6.2019 až 29.9.2019 Josef Jíra, http://www.ogl.cz/josef-jira

Výstava představí celoživotní obrazové dílo Josefa Jíry v retrospektivním přehledu všech

zásadních tematických okruhů jeho tvorby (krajinomalba, figurální malba, psychologicky

motivovaný portrét ad.).

28.6.2019 až 29.9.2019 Běla Kolářová - Pohyb a čas, http://www.ogl.cz/nova-citlivost-bely-kolarove-1923-2010

Výstava na vybraných malých souborech poukáže na zaujetí umělkyně fenomény času,

světla, proměnlivosti, pohybu, na hravost jejího myšlení v sériích, na metaforické šifry,

skryté v použitém materiálu, ve způsobu, jak s ním zacházela.

28.6.2019 až 29.9.2019 Tomáš Kajánek - Intervence č. 15, http://www.ogl.cz/tomas-kajanek-intervence-c-15

Tomáš Kajánek se ve své práci dlouhodobě zabývá tématem (virtuální) manipulace s

lidským tělem a jeho vztahem k objektům, nástrojům, či situacím, které testují jeho

hranice.

Park Nové Vratislavice U Sila, Liberec, 460 01

9.8.2019 od 21:30 Letní kino: Ženy v běhu,

http://www.vratislavice101010.cz/program/kino/letni-kino-v-parku-zeny-v-behu

Jako tradičně se o prázdninách přesouvá filmový klub pod širou oblohu. Po setmění

promítáme tentokrát v PARKU NOVÉ VRATISLAVICE. V případě nepříznivého počasí se

promítání ruší. Vstupné: 90 Kč. Vstupenky budou v prodeji pouze na místě.

Prostor před Domem kultury

Liberec

Jánská, Liberec, 460 01

9.8.2019 od 14:00 Den Svijanského piva v Liberci,

http://www.facebook.com/events/1165802130277669/

Široký sortiment piv Pivovaru Svijany ze 3 výčepních vozů bude téct proudem. Přijďte

ochutnat širokou nabídku piv a užít si nabitý program na Soukenném náměstí v Liberci

před kulturákem. Po celý den vychlazené pivo, dobré jídlo, pořádná hudba a další

zábavný program.

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

1.7.2019 až 15.8.2019 Výstava fuchsií, pelargónií, achimenes, http://www.fuchsieliberec.cz

Výstava 1200 kultivarů fuchsií, 400 kultivarů pelargónií, 130 achimenes, prodej mladých

rostlin, trvalek. Vstup zdarma. Otevřeno denně 10-18 hod. (pouze ve středu je zavřeno).

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:

ČERVEN=st-ne: 9:00-17:00, ČERVENEC-SRPEN=út-ne: 9:00-17:00.
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ZŠ Kaplického Kaplického 384, Liberec, 460 01

5.8.2019 až 9.8.2019 od 7:45 do 16:30 Příměstský tábor s přírodou

Příměstský tábor pro žáky 1. stupně základní školy se zaměřením na přírodu a její

poznávání. Výlety, exkurze, pohybové hry, tábornické dovednosti. Denně 7:45 – 16:30,

scházíme se na ZŠ Kaplického.

ZŠ Ostašov Křižanská 80, Liberec, 460 01

10.8.2019 ZRUŠENO: Ještědský klasik 2019, http://www.facebook.com/jestedskyrace/

JEŠTĚDSKÝ KLASIK se letos bohužel nekoná. Děkujeme za pochopení.

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

10.8.2019 Den slonů, http://www.zooliberec.cz/den-slonu.html

Tématické stanoviště s ukázkami sloní výživy. Možnost navštívění slonince a jeho zázemí.

Informace a zajímavosti ze života slonů. Komentované prohlídky budou probíhat v 10.00,

11.00 a 13.00, délka každé prohlídky bude přibližně 30 minut. Z důvodu omezené

kapacity je nutná rezervace předem, a to na emailu marketing@zooliberec.cz . Sraz

účastníků je vždy v uvedený čas na prostranství za hlavním vchodem do zoo. Exkurze je

zpoplatněna částkou 50 Kč, která bude přičtena k běžnému vstupnému.

Dlouhý Most

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

10.8.2019 až 11.8.2019 Svatovavřinecká pouť, http://www.dlouhy-most.cz

Od soboty do neděle po celý den za autobusovou zastávkou U Tří lip - pouťové atrakce a

vše, co k pouti patří.

Frýdlant

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

10.8.2019 až 17.8.2019 Letní jazzová dílna Karla Velebného, http://www.ljdfrydlant.cz

Tradiční letní jazzová dílna nabízí koncerty žáků i lektorů.

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

frydlant.cz/cs/turista/zajimavosti-a-cile-ve-frydlantu/mestske-muzeum-radnice.html

1.7.2019 až 31.8.2019 od 10:00 do

17:00

Výstava modelu renesančního města, http://www.mesto-frydlant.cz

Renesanční model města, který vytvořil Mgr. Ing. Zbygniew Skop, bude k vidění v muzeu

na radnici.

Hejnice

Bazilika Navštívení Panny Marie

Hejnice

Hejnice 1, 463 62

23.6.2019 až 12.12.2019 od 8:00 do

17:30

Poutě a slavnosti Hejnice, http://www.klasterhejnice.cz

22.6.2019 až 15.12.2019 od 15:30 do

16:30

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

1.8.2019 až 31.8.2019 od 8:00 do 18:00 Česká krajina v obrazech - Doc. Vladimír Mencl

Vážení příznivci klášterní galerie, zveme Vás na prodejní výstavu krajinomaleb Doc.

Vladimíra Mencla.

1.6.2019 až 30.9.2019 od 8:00 do 17:00 Franz Clam-Gallas: Pocta šlechtici ducha a muži činu

Hrádek nad Nisou

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

10.6.2019 až 31.8.2019 Výstava "Památky osiřelé",

http://www.hrad-grabstejn.cz/cs/akce/31919-vystava-pamatky-osirele

Výstava fotografií sakrálních památek, které čekají na svou záchranu.

Chrastava

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

10.8.2019 až 11.8.2019 Svatovavřinecká pouť, http://www.chrastava.cz

Louka za hasičskou zbrojnicí: atrakce, pouťový jarmark, hudební produkce, výstava

drobného zvířectva.

Jablonec nad Nisou

Dům Jany a Josefa V.

Scheybalových

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

7.6.2019 až 15.9.2019 In Arte Voluptas - Schlaraffia

Městská galerie MY pořádá výstavu ke 160. výročí založení Schlaraffie v Praze a 110.

výročí založení šlarafské říše Preciosa Iserina a postavení sídla šlarafů v Jablonci nad

Nisou.

19.6.2019 až 28.9.2019 Výlety do historie

Pozvánka na výstavu unikátních historických map a litografií zachycující Krkonoše a

Jizerské hory, jak je viděli první geografové a umělci.

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

29.6.2019 až 16.9.2019 Zápis do podzimního semestru, +420602505288, http://https://www.educa-jbc.cz/

Přes léto probíhá zápis do kurzů na podzimní semestr ve školním roce 2019/2020.

Těšíme se na nové studenty a stávající studenty. Přejeme krásné a pohodové léto.

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

8.8.2019 až 10.8.2019 od 10:00 do

18:00

11.8.2019 od 10:00 do 16:00

Křehká krása, +420732174395, http://www.krehkakrasa.cz

Svaz výrobců skla a bižuterie Vás zve již na osmý ročník prodejní výstavy českých

bižuterních a sklářských firem Křehká krása

Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51, http://www.mestojablonec.cz

7.8.2019 až 15.9.2019 Zápis do kurzů podzimního semestru 2019/2020, +420602505288, 

http://https://www.educa-jbc.cz/jazykove-kurzy

Zápis do kurzů v podzimním semestru 2019/2020 vzdělávacího centra - Educa. Pokud

hledáte jazykový kurz my Vám ho zajistíme.
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Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou Kostelní ulice, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.jablonec.com

18.6.2019 až 30.11.2019 Rekreace za ROHem

Počátky rekreace v Jizerských horách a západní části Krkonoš mapuje nová výstava ,

kterou můžete po celé léto navštívit v kostele svaté Anny v Jablonci nad Nisou.

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.

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

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

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

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

5.8.2019 až 11.8.2019 od 9:00 do 16:30 Prázdniny na věži - zpřístupnění středověké věže na zámku Lemberk,

http://www.zamek-lemberk.cz/cs/akce/6896-prazdniny-na-vezi-zpristupneni-stredoveke-veze-na-

zamku-lemberk

Zpřístupnění středověké věže s vyhlídkou po okolí zámku Lemberk.

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.

Křižany

Křižany Křižany, 463 53, http://www.obeckrizany.cz

20.6.2019 až 5.9.2019 Křižanské léto, http://www.krizanskeleto.cz

Ta nejlepší kultura to je Křižanské léto - hudebně divadelní festival, který se koná vždy v

průběhu léta v Křižanech u Liberce.

Lázně Libverda

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

4.7.2019 až 28.8.2019 od 8:00 do 16:00 Pozvání na výstavu ČLOVĚK A VESMÍR

Sdružení ARTEFAKTUM-CZ a Obec Lázně Libverda Vás srdečně zvou na výstavy XI.

ročníku společného projektu PORTÉTY. Těšit se můžete na obrazy Heleny Cejnarové a

Jany Havelkové.
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Rychnov u Jablonce nad Nisou

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

18.7.2019 až 22.8.2019 od 14:00 do

18:30

Letní ARTovy čtvrtky , +420605936120, http://https://www.bezmezer.cz/artovy-ctvrtky

Papírová dílna 3Dpapier TH a papier mache pro všechny věkové kategorie bez dalších

možných rozdílů

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

10.8.2019 Sychrovské slavnosti, +420482416011, http://www.zamek-sychrov.cz

Akce v zámeckém parku – šermíři, kejklíři, sokolník, kat, bubeníci, tanečnice a další.

1.7.2019 až 31.8.2019 Prohlídky s princeznou, +420482416011, http://www.zamek-sychrov.cz

Těmi nejkrásnějšími komnatami sychrovského zámku provede rodiče s dětmi princezna,

která uzpůsobí výklad aktuálnímu věku dětí. Prohlídka trvá cca 25 minut a je vedena tak,

aby děti bavila a odnesly si hezký zážitek. Během července a srpna denně 10:00 – 16:00.
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