
Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 10.7.2020 do 12.7.2020

Doporučujeme

Výstava: Zdeněk Lhotský /

Kresby – sklo

LÉTO NA NÁMĚSTÍ Interference: Josef Šafařík a

Adéla Bébarová, Dávid Sivý

27.6.2020 až 13.9.2020 27.6.2020 až 2.9.2020 20.3.2020 až 27.9.2020

MVS^L - Malá výstavní síň

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

07

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01

Liberec

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

12.6.2020 až 31.10.2020 Tři dekády profesionálních úspěchů, http://www.botaniliberec.cz/9-cervna-s361CZ

V sále u administrativní budovy Botanické zahrady Liberec můžete zhlédnout výstavu

fotografií, které představují speciality ze sbírek rostlin. Uvidíte snímky druhů, které

kvetou jednou za mnoho let a nelze je tedy běžně vidět ani v naší zahradě, ani jinde.

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

http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

10.7.2020 od 20:00 KRUCIPÜSK + The Scoffers v Liberci, http://www.facebook.com/events/266792011299150/

KRUCIPÜSK se vrací pod Ještěd. Speciální host: THE SCOFFERS.

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

2.6.2020 až 31.8.2020 Výstava Tajemná Indonésie, http://https://tajemnaindonesie.cz

TAJEMNÁ INDONÉSIE - TAMTAMY ČASU, je největší výstava svého druhu. Existuje stále i

jiný časoprostor - místa zastaveného času! Expozice odhaluje taje Nové Guineje,

Indonésie, Pacifiku i Šalamounových ostrovů.

Club Warehouse Hanychovská 328 / 10, Liberec, 460 01, http://www.clubwarehouse.cz

11.7.2020 od 18:00 Tata Bojs (Warehouse pod širákem), http://www.facebook.com/events/2652519974960597/

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

11.7.2020 od 9:00 do 19:00 Děkujeme, že vás máme, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Sobota 11. 7. 9:00-19:00 Děkujeme, že vás máme Vstup zdarma do EKOParku pro

bojovníky v 1.linii

6.7.2020 až 27.7.2020 od 19:00 do

20:10

Pondělní JÓGA v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

Pondělní JÓGA v EKOParku

1.7.2020 až 31.7.2020 od 9:00 do 19:00 Červenec v EKOParku, +420776454238, http://www.ekoparkliberec.cz

ČERVENEC V EKOPARKU: Otevřeno denně 9-19

Jablonecká 999/51, Liberec Jablonecká 999 / 51, Liberec, 460 06

12.7.2020 od 10:00 do 15:00

27.9.2020 od 10:00 do 15:00

12.12.2020 od 10:00 do 15:00

Pokročilý kurz fotografování, http://bit.ly/fotonicom-pokrocily-kurz-foceni-Liberec

Jste se svým fotoaparátem dobří přátelé a společně vytváříte snímky za pomoci

nastavení clony, ISA a času?

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 10.7.2020 do 12.7.2020

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

10.7.2020 od 19:00 Raoul Taburin, http://kinovarsava.cz/akce-kalendar/raoul-taburin/

Milá komedie podle stejnojmenné knihy geniálního ilustrátora, humoristy a autora

Mikulášových patálií Jeana-Jacquese Sempého vypráví půvabný příběh o přátelství, lásce,

důvěře i strachu z vlastní slabosti.

11.7.2020 od 10:00 Šaty dělaj(í) ženy!, http://kinovarsava.cz/akce-kalendar/saty-delaji-zeny/

Téma: Nejen pin-up šaty BAZAR, SWAP i móda lokálních výrobců. Nerozhoduje věk, ani

kila navíc… Těšit se můžete i na módní přehlídky, poradenství a občerstvení.

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

2.7.2020 až 30.7.2020 Gemma et pictura, http://www.kraj-lbc.cz

Ve výstavní síni vestibulu Krajského úřadu LK můžete zhlédnout výstavu Gemma et

pictura. Na jednom místě se vám představí 3 dámy - výtvarnice, 3 generace z jedné

rodiny. Výstava je přístupná: v pracovní dny 8-17 hod., pondělí a středa do 18 hod., v

pátek do 16 hod.

KultiVAR Na Rybníčku 6 / 387, Liberec, 460 01, http://www.kultivar.xyz,

http://www.facebook.com/kultivar

11.7.2020 od 19:00 Dvojkoncert kapel BezBeatu a Kira,

http://www.facebook.com/events/633423164155596/

Přijďte si zazpívat a poslechnout dvojkoncert kapel Kira a BezBeatu.

Městské informační centrum

Liberec

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

http://www.instagram.com/visitliberec, http://www.visitliberec.eu

3.7.2020 od 18:00

10.7.2020 od 18:00

17.7.2020 od 18:00

24.7.2020 od 18:00

31.7.2020 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.

1.6.2020 až 30.9.2020 Procházka proměnami Nového Města,

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

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

prohlídky městské čtvrti je návštěva kostela Nalezení sv. Kříže. Sraz účastníků je v

Městském informačním centru.

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

27.6.2020 až 13.9.2020 Výstava: Zdeněk Lhotský / Kresby – sklo,

http://www.liberec.cz/cz/obcan/aktuality/zpravy-z-mesta/malou-vystavni-sin-zaplni-kresby-sklo-zdenka-

lhotskeho.html

Malá výstavní síň v Liberci prezentuje soubor komorních kreseb skláře Zdeňka

Lhotského. Kresba je pro Lhotského důležitou součástí tvůrčího zkoumání a výtvarného

uvažování, které následně rozvíjí v dalších sklářských technologiích. Výstava představuje

rovněž jeho unikátní autorské kresby a koláže experimentálně zatavené ve skle.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 10.7.2020 do 12.7.2020

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

9.7.2020 až 12.7.2020 ECO energy Rally Bohemia, http://www.trhyvliberci.cz

Před libereckou radnicí bude probíhat nabíjení a přehlídka elektromobilů a dalších vozů s

alternativními pohony budoucnosti.

27.6.2020 až 2.9.2020 LÉTO NA NÁMĚSTÍ, http://www.liberec.cz

Můžete se těšit na Liberecký jarmark,divadelní představení, koncerty, tančírnu a další.

Program bude skutečně nabitý, poběží celé dva prázdninové měsíce!

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

24.1.2020 až 30.8.2020 Podstata malby: Adrian Altman, Matyáš Maláč, Vít Svoboda,

http://www.ogl.cz/podstata-malby-adrian-altman-matyas-malac-vit-svoboda

Jeden z výrazných proudů současné malby je spojený s neustálým zkoumáním

předmětnosti obrazu a jeho vztahu k reprezentaci zobrazovaného. Výstava je

koncipovaná jako společný projekt tří autorů a kurátora.

24.1.2020 až 30.8.2020 Živly: Josef Führich, http://www.ogl.cz/josef-fuhrich-zivly

V roce 2019 byly z prostředků Integrovaného systému ochrany Ministerstva kultury

restaurovány kresby Josefa Führicha. Zároveň se je podařilo určit a nyní jsou k vidění v

grafickém kabinetu v rámci samostatné výstavy.

24.1.2020 až 30.8.2020 Geometrické struktury: Pocta Zdeňku Sýkorovi ,

http://www.ogl.cz/geometricke-struktury-pocta-zdenku-sykorovi

Výstava podává obraz o uměleckém směru, který není pevně ohraničen a po dobu své

existence, která stále trvá, nabyl různých podob. V takové šíři nebyla sbírka geometrické

abstrakce ze sbírek OGL dosud představena.

20.3.2020 až 27.9.2020  Eugen von Kahler ze soukromé sbírky ,

http://www.ogl.cz/eugen-von-kahler-ze-soukrome-sbirky

Výstava devíti obrazů malíře Eugena von Kahlera ze soukromé sbírky představuje dalšího

z německy hovořících výtvarných umělců z Čech první poloviny 20. století.

20.3.2020 až 27.9.2020 Interference: Josef Šafařík a Adéla Bébarová, Dávid Sivý,

http://www.ogl.cz/josef-safarik-a-adela-bebarova

Významným momentem výstavy bude přítomnost diváka. Teprve při pohybu kolem

instalace se díky optickým vlastnostem „objektu“ vyskládá obraz v proměnách z různých

úhlů pohledů. Celkový dojem z instalace tak nabídne návštěvníkům až pohled z ochozu.

26.5.2020 až 30.9.2020 Marie Lukáčová / Siréna Živa , http://www.ogl.cz/marie-lukacova-sirena-ziva-intervence-c-20

Marie Lukáčová připravila pro Oblastní galerii Liberec přehlídku svých dosavadních

hudebních videí, která budou divákům představena formou pásma promítaného v

pohodlném lounge zařízeném ve stylu samotných videí.

Park Budyšínská Budyšínská, Liberec

12.7.2020 od 21:45 Letní kino: Případ mrtvého nebožtíka,

http://www.facebook.com/events/284564762741167/

Putovní Kino na kolečkách zavítá do parku Budyšínská, aby vám nabídlo českou komedii

"Případ mrtvého nebožtíka". Vstupné 90 Kč - na místě hodinu před začátkem promítání.

Deky na sezení s sebou. Při nepřízni počasí se akce ruší.

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 10.7.2020 do 12.7.2020

Restaurace na liberecké přehradě U Přehrady 516, Liberec, 460 01

11.7.2020 od 20:00 Těla, http://www.facebook.com/events/733111047433739/

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

1.6.2020 až 31.8.2020 od 10:00,

od 14:00

Komentované prohlídky Zoo Liberec s průvodcem,

http://www.zooliberec.cz/zoo-liberec-zve-navstevniky-na-pravidelne-komentovane-prohlidky.html

Liberecká zoo vás zve na pravidelné komentované prohlídky, které probíhají každý

všední den vždy v 10.00 a 14.00. Prohlídka pod vedením zkušeného lektora trvá přibližně

90 minut a účastníci se dozví mnoho nových informací ze života zvířat i samotné zoo.

Frýdlant

Frýdlant - vestibul radnice Frýdlant

2.7.2020 až 31.7.2020 od 8:00 do 17:00 Příběhy čapího hnízda

Město Frýdlant Vás zve na výstavu fotografií MUDr. Miroslava Čerbáka. Vernisáž výstavy

proběhne 2. července 2020 v 17:00 ve vestibulu frýdlantské radnice.

Frýdlant - výstavní síň radnice Frýdlant

3.7.2020 až 7.8.2020 od 10:00 do 17:00 Výstava Jazz World photo

Zveme Vás na tradiční výstavu Jazz World Photo, která bude probíhat do 7.8. ve výstavní

síni frýdlantské radnice. Otevřená výstavní síň bude každý den od 10:00 do 17:00 hodin.

Hejnice

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

3.7.2020 až 30.8.2020 od 9:00 do 18:00 Gerold Effert - básník a grafik, http://https://klasterhejnice.cz/cs/

Gerold Effert - básník a grafik

Středisko ekologické výchovy

Libereckého kraje - STŘEVLIK

Jizerská 190, Hejnice, 463 62, http://www.strevlik.cz

5.7.2020 až 11.7.2020 Letní pobyt rodičů s dětmi "DO JIZEREK ZA ŘEMESLY A PŘÍRODOU" , +0, 

http://https://strevlik.cz/akce

Máte doma malého táborníka nebo tábornici a zatím si nejste jisti, zda zvládne celý pobyt

úplně sám/a? Nebo byste se rádi vrátili do dětských let zavzpomínat na léta strávená na

táborech? Tak právě pro vás je určený jeden z našich tří turnusů letních pobytů rodičů s

dětmi ve Středisku ekologické výchovy Libereckého kraje.

12.7.2020 až 18.7.2020 Letní pobytový tábor "SE STŘEVLIKem KOLEM SVĚTA" , +0, 

http://https://strevlik.cz//pobytovy-tabor-ve-strevliku-n432908.htm

Základní informace Chcete, aby si vaše děti užily léto plné zážitků, poznávání a

dobrodružství? Vyšlete je na pobytový tábor se STŘEVLIKem. Kontaktní osoba Lucie

Kafková 481319911 info@strevlik.cz Místo konání 463 65 Jindřichovice pod Smrkem

Liberec Liberecký kraj Česká republika GPS: 50,96082°, 15,24954°

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 10.7.2020 do 12.7.2020

Chrastava

Městské muzeum a galerie

Chrastava, Chrastavské sklepení

Liberecká 40, Chrastava, 463 31, http://www.chrastava.cz

1.7.2020 až 1.7.2025 od 9:00 do 15:00 Výstava Chrastavské sklepení, +420485143348, http://www.chrastava.cz

Jedná se o stálou expozici o historii a pověstech Chrastavy, která je součástí Městského

muzea. K této výstavě je vydána kniha "Pověsti a příběhy z Chrastavy a okolí", kterou lze

zakoupit v infocentru Chrastava - tel. +420 485 143 161.

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad Nisou Mírové náměstí 19 / 3100, Jablonec nad Nisou, 467 51, http://www.jablonec.com

11.6.2020 až 27.8.2020 Pavel Opočenský - epidemie, http://facebook.com/POUZARetova

Výstava autorského šperku českého šperkaře a sochaře, který patří k nejvýznamnějším

šperkařům u nás i v zahraničí.

Kokonín Jablonec nad Nisou, 466 01

11.7.2020 od 11:00 do 13:00 Workshop Tribal Fusion (Hadí vlnění), +420605936120, 

http://www.tribalfusiontanecnice.weebly.com

Tribal Fusion workshop (Moderní břišní tanec s prvky z dalších druhů tanců)

10.6.2020 až 30.9.2020 od 18:00 do

21:00

Pravidelné kurzy kresby, výtvarných technik a práce s papírem, +420605936120,

http://www.bezmezer.cz

Pravidelné kurzy kresby, výtvarných technik a práce s papírem v Kulturním domě v

Kokoníně (Jablonec n. Nisou, Dělnická 327). Středy vždy od 18:00 do 21:00 vždy 1x za 14

dní počínaje datumem 10.6.2020.

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

26.5.2020 až 8.11.2020 Má vlast

MÁ VLAST - výstava – Česká krajinomalba ze sbírky Kooperativy

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci

nad Nisou

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

10.7.2020 od 10:00 do 18:00

24.7.2020 od 10:00 do 18:00

7.8.2020 od 10:00 do 18:00

21.8.2020 od 10:00 do 18:00

Skleněné pátky v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci n. N., +420483369011, 

http://www.msb-jablonec.cz

Chcete nahlédnout do tajů magického sklářského řemesla a objevit krásu skla v různých

formách a tvarech? Zveme Vás na cyklus prázdninových letních dílen k nám do muzea.

22.6.2020 až 6.9.2020 od 10:00 do

18:00

Hrátky nejen se sklem, http://www.msb-jablonec.cz

Doprovodný rodinný program pro návštěvníky Mezinárodního trienále skla a bižuterie

Jablonec 2020

20.6.2020 až 1.11.2020 TRENDY.DESIGN.PRODUKCE , +420483369011, http://https://www.trienale-jablonec.cz

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou připravilo pod názvem

"Trendy.Design.Produkce" výstavu toho nejlepšího ze skla a bižuterie na českém trhu za

poslední tři roky.

20.6.2020 až 4.4.2021 TRIENÁLE 2020, +420483369011, http://https://www.trienale-jablonec.cz/

Největší přehlídka skla a bižuterie v Evropě.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí

v Liberci a okolí

od 10.7.2020 do 12.7.2020

Penzion Pivovar Volt Palackého 28, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://pivovarvolt.cz

3.7.2020 od 17:00

10.7.2020 od 17:00

17.7.2020 od 17:00

24.7.2020 od 17:00

30.7.2020 od 17:00

TÁBORÁK S KOKOSEM , http://www.facebook.com/pivovarvolt

Pivovar Volt –zahrada - opékání buřtů za kulturního doprovodu studia Kokos (pravidelně

každý pátek)

Stará radnice - Městská knihovna,

Jablonec nad Nisou

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

1.7.2020 až 28.8.2020 NEJKRÁSNĚJŠÍ NA SVĚTĚ NEJSOU VĚCI, ALE OKAMŽIKY, +420484846350, 

http://www.knihovna.mestojablonec.cz

FOTOSOUTĚŽ 2020 Výstava devatenácti nejlepších prací přispěvovatelů 12. ročníku

fotosoutěže.

1.3.2020 až 30.9.2020 100 LET S NÁMI, +420484846350, http://www.knihovna.mestojablonec.cz

Knihovna je až do odvolání uzavřena

Kryštofovo Údolí

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

11.7.2020

25.7.2020

26.7.2020

Údolské letní večery, http://www.krystofovoudoli.eu

Program: 11.7. Host v muzeu-Radka Denemarková (19:30 hod.) / 25.7. Varhanní koncert

v kostele (16 hod.) / 25.7. Letní parket (19:30 hod.) / 26.7. Poutní mše v kostele (11:00

hod.).

Lázně Libverda

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

3.7.2020 až 2.9.2020 Výstava kreseb a obrazů Když "dívat se" nestačí

Artefaktum-cz a Obec Lázně Libverda vás zvou na výstavu XII. ročníku společného

projektu PORTRÉTY Když "dívat se" nestačí.

Sychrov

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

http://www.facebook.com/szsychrov

11.7.2020 od 10:00 do 23:00 Zámecká scéna AKCE ZRUŠENA, +420482416011, http://zameckascena.cz/

2. ročník historického festivalu pro celou rodinu. V bohatém programu s převážně

historickou tématikou a řadou dalších aktivit se představí šermíři, střelci, tanečnice

sokolník, kouzelník a mnoho dalších.

1.7.2020 až 31.8.2020 od 10:00 do

16:00

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

Prohlídka je určena pro rodiny s dětmi, trvá cca 25 minut a zahrnuje nejkrásnější

soukromé a reprezentační prostory (schodišťová hala, soukromé apartmá kněžny,

přijímací salon, knihovna, velká jídelna atd.).
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