Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Doporučujeme

OHC Liberec 2018: Pohár
olympijských nadějí v
gymnastice

Sklo a světlo

ADVENTNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ
2018

29.11.2018 až 1.12.2018

1.12.2018 až 3.2.2019

30.11.2018 až 23.12.2018

Home Credit Arena a Sport Park Liberec
Jeronýmova 22 / 570, Liberec, 460 07

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

Design Days Reichenberg

Současné slovenské umění
ze sbírek Galerie města
Bratislavy

Winter SkyRace

30.11.2018 až 2.12.2018

27.9.2018 až 6.1.2019

1.12.2018

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

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

Ski areál Ještěd
Ještědská 50, Liberec, 460 08

Liberec
ATELIER Liberec

Pražská 21 / 893, Liberec, 460 07, http://www.atelierprazska.cz

29.12.2018 od 20:00

Silvestr před Silvestrem v Ateliéru, +420602457676,
http://www.facebook.com/events/309134886591624

Nechceš čekat až na Silvestr? Přijď se s přáteli v sobotu 29.12. pobavit a zatancovat si na
známé české a slovenské hity od 60. let až do současnosti. Taneční botky s sebou. :-)
Barovna

Barvířská 275 / 16, Liberec, 460 01

2.10.2018 od 18:00
6.11.2018 od 18:00
4.12.2018 od 18:00

Café français , http://www.facebook.com/events/134060587260418/
Během Café français máte možnost popovídat si s rodilými mluvčími a seznámit se s
dalšími frankofily a zlepšit si tak svou francouzštinu. Nicméně její znalost není
podmínkou. Tyto večery probíhají vždy každé první úterý v měsíci. Scházíme se od 18:00.

Bedna Klub

Nad Školou 1675, Liberec, 463 11, http://www.bednaklub.cz,
http://www.facebook.com/bednaklub

12.12.2018 od 19:30

ZRUŠENO: IVAN HLAS TRIO, http://www.bednaklub.cz/akce/ivan-hlas-trio-2018/
Z důvodu nemoci byl pořadatelem zrušen koncert IVAN HLAS TRIO. Vstupné se může
vracet ve všech prodejních místech.

Botanická zahrada Liberec

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

24.12.2018

Štědrý den v Botanické zahradě - vstup zdarma, http://www.botaniliberec.cz
Na Štědrý den je vstup do Botanické zahrady Liberec zdarma pro všechny návštěvníky.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
1.12.2018 až 31.12.2018 od 8:00 do
16:00

Vstup zdarma pro seniory nad 65 let,, http://www.botaniliberec.cz
Mimořádná nabídka: Po celý prosinec mají do Botanické zahrady Liberec vstup zdarma
všichni senioři od 65 let. Otvírací doba: denně 8:00-16:00 hodin. Děti do 6 let mají
bezplatný vstup celoročně a všichni ostatní mohou navštívit botanickou zahradu zdarma
na Štědrý den.

Budova radnice, Liberec

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

2.12.2018 od 13:30

Adventní koncert pro seniory, http://www.trhyvliberci.cz
V obřadní síni liberecké radnice vystoupí žáci a soubory ZUŠ Frýdlantská a ZŠ a ZUŠ
Jabloňová. V rámci koncertu proběhne zapálení adventní svíce.

9.12.2018 od 13:30

Adventní koncert pro seniory - Matylda a Tylda, http://www.trhyvliberci.cz
V obřadní síni liberecké radnice vystoupí seniorský pěvecký sbor Matylda a Tylda. V
rámci koncertu proběhne zapálení adventní svíce.

10.10.2018 od 17:00
14.11.2018 od 17:00
12.12.2018 od 17:00

Komentovaná prohlídka liberecké radnice - po stopách filmu,

16.12.2018 od 13:30

Adventní koncert pro seniory - irské balady, http://www.trhyvliberci.cz
V obřadní síni liberecké radnice zazní irské balady v podání Věry Kláskové a Ondřeje
Poura. V rámci koncertu proběhne zapálení adventní svíce.

23.12.2018 od 13:30

Adventní koncert pro seniory - Věra Poláchová, http://www.trhyvliberci.cz
V obřadní síni liberecké radnice vystouí Věra Poláchová a její hosté. V rámci koncertu
proběhne zapálení adventní svíce.

2.12.2018 až 23.12.2018

Strom přání na nádvoří radnice
Také v letošním předvánočním čase bude stát na nádvoří historické radnice dětmi
oblíbený Strom přání, na který mohou děti i dospělí už potřinácté zavěsit kartičku se
svým přáním nebo vzkazem Ježíškovi. Ze všech lístků, jimiž bude stromek ozdoben,
vylosuje vedení města přibližně třicet šťastlivců, kterým město jejich přání na začátku
nového roku splní.

30.11.2018 až 28.12.2018

Výstava "Vánoce očima dětí", http://www.liberec.cz
Jak vidí Vánoce děti? Výstavu jejich výtvorů s vánoční tématikou si můžete prohlédnout v
radničních interiérech.

Bunkr Rock Club

Tržní náměstí 8 / 1385, Liberec, 460 01, http://www.bunkrliberec.cz,
http://www.facebook.com/BunkrclubLiberec

7.12.2018
14.12.2018
22.12.2018

Prosincové akce v Bunkru, http://www.facebook.com/pg/BunkrclubLiberec/events/
Program: 7.12. Hentai Corporation / 14.12. Skyline / 22.12. SB tour III - Jovanera,
Flashbac.

CENTRUM BABYLON

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

1.12.2018 od 21:00

Krampus party, http://www.facebook.com/events/1921802001448937/
To si nenechte ujít. Originál KRAMPUS ČERTI dorazí do BB CLUBU BABYLON. Bude to fakt
pekelnej večer. Pro všechny vstupné zdarma!

2.12.2018 od 16:30

Mikulášská v Babylonu, http://www.centrumbabylon.cz/mikulasska-v-babylonu-6.html
Srdečně zveme hodné i zlobivé děti na tradiční mikulášskou besídku, která se koná v
Konferenčním sále Centra Babylon. Čeká vás zábavný animační program s písničkami,
tancováním a soutěžemi. Vstupné 50 Kč/os.

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.

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.
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3.12.2018 od 20:00

Partička - divadelní přestavení,
http://www.centrumbabylon.cz/particka-divadelni-predstaveni.html

Zveme Vás na legendární zábavní improvizační show, kterou jistě znáte z televizních
obrazovek. Místo: Expo. Vstupenky: www.ticketstream.cz
15.12.2018 od 21:00

Československá diskotéka, http://www.facebook.com/events/308322486562866/
Každý měsíc pro vás bude BB CLUB BABYLON pořádat Československou diskotéku. Čekají
vás pouze české a slovenské hity. Vstupné pro dámy po celou noc zdarma. Těší se na vás
DJ Bodie.

17.12.2018 od 19:00

Inflagranti - host Josef Vojtek,
http://www.centrumbabylon.cz/inflagranti-host-josef-vojtek.html

Zveme vás na koncert tria INFLAGRANTI a jejich hosta, frontmana skupiny Kabát, Josefa
Vojtka. Místo: Expo. Vstupenky: www.ticketstream.cz
1.12.2018 až 2.12.2018 od 10:00 do
17:00

Adventní trhy v Babylonu, http://www.centrumbabylon.cz/adventni-trhy-v-babylonu.html
Využijte první adventní víkend k nákupu originálních, ručně vyrobených dárků pro své
blízké. Pro děti budou připraveny perníčky, které si mohou nazdobit dle vlastní fantazie.

Centrum Vlasty Buriana

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

6.12.2018 od 17:30

Čína-Tibet: mýty a současnost, http://www.vlasta-burian.cz/akce-aktualni-mesic
Přednáška, doplněná unikátními fotografiemi z cestování Miroslava Macháčka. Vstupné
50,- Kč.

7.12.2018 od 17:00

Křest knihy: Jak učitelkou být, http://www.vlasta-burian.cz/akce-aktualni-mesic
Čte Martin Polách, zpívá Sáva Klobušická.

30.11.2018 až 21.12.2018

Výstava: Setkání s anděly aneb tvoříme s radostí II., http://www.ddmliberec.cz
Zveme vás na vánočně-zimní výstavu Setkání s anděly. Uvidíte dílka z keramiky, skla,
grafické a akvarelové listy.. Práce dětí i dospělých. Centrum je otevřeno: út-pá
14:00-17:30 hod.

Clarion Grandhotel Zlatý Lev ****

Gutenbergova 3, Liberec, 460 01, http://www.clariongrandhotelzlatylev.com

31.12.2018 od 20:00

Silvestrovský karneval - Benátské masky, http://www.clariongrandhotelzlatylev.com/cs
Přijďte si užít silvestr v duchu nejslavnějšího karnevalu v Evropě, plného romantiky,
masek a veselí. Čeká vás nabitý program, taneční vystoupení, dvě živé kapely a DJ.
Hosté ve stylových kostýmech soutěží o ceny.

Club Warehouse

Hanychovská 328 / 10, Liberec, 460 01

13.12.2018 od 20:00

IAN PAICE (Deep Purple) feat. Purpendicular,
http://www.facebook.com/events/179138999413838/

Absolutně jedinečný a jediný koncert bubeníka Iana Paice (Deep Purple) se svojí kapelou
Purpendicular v České republice jako součást evropského turné .
21.12.2018 od 20:30

Pražský výběr, http://www.facebook.com/events/669517930053552/
Jediný klubový koncert legendárního Pražského výběru v tomto roce.

6.12.2018 od 20:00 do 23:00

Progres 2, http://www.facebook.com/events/2241187716158223/

Čmelák z.s.

Švermova 32, Liberec, 460 10

1.9.2018 až 31.12.2018 od 8:00 do
18:00,
od 8:00 do 18:00

Vzdělání a pomoc v libereckých lesích se Čmelákem 2018, http://www.cmelak.cz
Na podzim 2018 bude Čmelák - SPP z.s. opět sázet za pomoci škol sazenice původních
jizerskohorských dřevin v Liberci. Kromě toho budou probíhat tradiční programy na lesní
naučné stezce Harcov a do mateřských školek zavítá program o netopýrech.

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.
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Divadlo F. X. Šaldy Liberec

nám. Dr. E. Beneše 22, Liberec, 460 01, http://www.saldovo-divadlo.cz,
http://www.evstupenka.cz

1.12.2018

ZRUŠENO: Komorní koncert ve foyer divadla, +420485101523, http://www.saldovodivadlo.cz

Pro nemoc zrušeno.
2.12.2018 od 16:00

Vánoční koleda, http://www.saldovo-divadlo.cz
Kouzlo Vánoc ve známém Dickensově příběhu.

3.12.2018 od 19:00

Funny Girl , +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
"Vstupte do záře reflektorů, aneb slavný muzikál opět dobývá Liberec".

4.12.2018 od 16:00

Panna orleánská, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
„Rozhodnout se znamená stát se svobodným".

6.12.2018 od 19:00

Petrolejové lampy- Obrazy z Jilemnice, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Taneční drama na motivy stejnojmenného románu Jaroslava Havlíčka. Do 15 let
nevhodné

11.12.2018 od 16:00

Králova řeč, http://www.saldovo-divadlo.cz
Skvělá hra, podle které byl natočen slavný film.

23.11.2018 od 19:00
12.12.2018 od 19:00
20.12.2018 od 19:00

Úklady a láska, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Tragikomedie o moci a lásce.

7.11.2018 od 19:00
13.12.2018 od 19:00

Zamilovaný Shakespeare, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Komedie podle oscarového filmu.

17.12.2018 od 19:00

Klíčovou dírkou, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Brilantní crazy komedie plná omylů.

24.11.2018 od 19:00
18.12.2018 od 19:00

Popelka (La Centerola), +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Pohádkové snění na křídlech ohnivého belcanta.

19.12.2018 od 19:00

Mam´zelle Nitouche, +420485101523
Vůně kadidla a divadelní pudřenky v neodolatelné hudební komedii!

20.11.2018 od 19:00
27.11.2018 od 19:00
21.12.2018 od 19:00

Noc v Benátkách, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Karnevalový ohňostroj na pozadí roztančených gondol.

25.12.2018 od 17:00

Česká mše vánoční, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz

26.12.2018 od 17:00

Tajuplný ostrov, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Veselý kankán pro celou rodinu.

28.12.2018 od 19:00

Mnoho povyku pro nic, +420485101523, http://saldovo-divadlo.cz
Slavná komedie o intrikách a pomluvě.

29.12.2018 od 19:00

Ženy na pokraji nervobého zhroucení, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Muzikálová komedie v rytmu Madridu.

Dukla Liberec (Sportovní hala)

Jeronýmova 522 / 14, Liberec

26.12.2018 od 9:00

Lasvit Cup 2018, http://www.lasvitcup.cz
Fotbalový turnaj za účasti 10 týmů nejen z Libereckého kraje. Kromě bývalých i
současných fotbalistů Slovanu Liberec se akce zúčastní i známý liberecký herec Ladislav
Hampl nebo zpěvák Jakub Děkan.

Dům dětí a mládeže Liberec Větrník

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

1.12.2018

Vánoční korálkování, http://www.ddmliberec.cz
Budeme tvořit hvězdičky, andílky... zkrátka ozdoby ze skleněných korálků. Cena: 300 Kč.
Přihlášky: 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.
Změna programu vyhrazena.
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1.12.2018

Fusing - prostorový svícen, http://www.ddmliberec.cz
Pomocí techniky spékání skla (fusingu) si vyrobíte originální skleněný svícen na čajové či
dlouhé svíčky. Tvar svícnu se vyřízne z plochého skla, zabrousí a pak se sklo ozdobí
skleněnou drtí a kovovými detaily. Cena: 400 Kč. Přihlášky:
vendy.koskova@ddmliberec.cz

2.12.2018

Fusing - vánoční drobnosti, http://www.ddmliberec.cz
V průběhu tříhodinového kurzu si budete moci vyrobit různé hvězdičky, andílky či
"stojací" stromečky. Cena: 350 Kč. Přihlášky: vendy.koskova@ddmliberec.cz

15.12.2018

Tiffany, http://www.ddmliberec.cz
Budeme řezat tabulkové sklo na předem určené dílky, pak je obrousíme, olepíme
samolepící měděnou páskou a nakonec je spájíme k sobě. Cena: 550 Kč. Přihlášky:
vendy.koskova@ddmliberec.cz

20.10.2018
17.11.2018
22.12.2018

Pohádková představení Loutkového divadla Spojáček, http://www.spojacek.cz
Program: 20.10. O zakleté labuti / 17.11. Kašpárek v zemi Pána Bažin / 22.12. Tři úkoly
pro čerta. Představení začínají vždy od 10:00 a 15:00 hodin.

1.12.2018 až 2.12.2018

Keramika - Vánoce - dvougenerační, http://www.ddmliberec.cz
Keramický kurz je vhodný pro společnou tvorbu rodič a dítě. Tento kurz proběhne v
sobotu 1.12. a v neděli 2.12. dopoledne (vždy cca 3-4 hod.). Cena za oba dny - pro
dvojice je 1.000 Kč. Přihlášky: vendy.koskova@ddmliberec.cz

Dům kultury Liberec

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

11.12.2018 od 19:00

VANDRÁCI / VAGAMUNDOS - Pavel Liška a Jan Révai,
http://www.facebook.com/events/1124867607692077/

Povídání s Vandráky o jejich cestě Jižní Amerikou Herci Pavel Liška, Jan Révai a režisér a
kameraman Hynek Bernard si říkají Vagamundos (Vandráci) a naposledy na svých
motorkách vandrovali 3 měsíce po středoamerických cestách. Nenechte si ujít vyprávění
o jejich dobrodružství na dvou kolech.
20.12.2018 od 19:30

Spirituál Kvintet, http://www.facebook.com/events/326825641388610/
Přijďte nasát tu pravou vánoční atmosféru na koncert legendární české folkové skupiny
SPIRITUÁL KVINTET. Repertoár skupiny je nebývale široký - od moravských lidových písní,
renesančních, pražských, irských a skotských balad až ke gospelům a spirituálům. Řada
písní zlidověla, koncerty se často stávají společným muzicírováním Spirituál kvintetu a
publika.

23.12.2018 od 19:00

Lucie Bílá - Bílé Vánoce II, http://www.facebook.com/events/2067862996831835/
Poslední koncert vánočního turné Lucie Bílé s kapelou Petra Maláska má zastávku v
Liberci. Jako host navíc přijede Honza Toužimský z Arakainu a farář Zbigniew Czendlik.

FC Slovan Liberec a.s.

Na Hradbách 1300, Liberec, 460 01, http://www.fcslovanliberec.cz

5.11.2018
23.11.2018
10.12.2018

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

Galerie Prostor 228

Studničná 9 / 227, Liberec, 460 59, http://www.prostor228.cz,
http://www.facebook.com/prostor228

1.11.2018 až 31.12.2018

Michael Rittstein, http://www.prostor228.cz
Michael Rittstein se na české výtvarné scéně pohybuje již od počátku 70. let 20. století a
patří k výrazným osobnostem české figurální malby s expresívním výrazem. Galerie je
otevřena: út a st: 9:00-13:00 a 14:30-19:00 hod.

http://www.fcslovanliberec.cz

Rozpis: 5.11. FC Slovan x Mladá Boleslav / 23.11. FC Slovan x Plzeň / 10.12. FC Slovan x
Opava. Podrobnosti najdete na stránkách klubu. Fotbalisté Slovanu se těší na vaši
podporu!

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.
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od 1.12.2018 do 31.12.2018
Home Credit Arena a Sport Park
Liberec

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

25.11.2018
2.12.2018
7.12.2018
9.12.2018
21.12.2018

Domácí utkání Tipsport extraligy: HC Bílí Tygři Liberec, http://www.hcbilitygri.cz
Přijďte fandit našim hokejistům! Rozpis: 25.11. Mountfield HK / 2.12. HC Kometa Brno /
7.12. HC Vítkovice Ridera / 9.12. HC Sparta Praha / 21.12. HC Dynamo Pardubice.
Podrobnosti k utkáním najdete na stránkách klubu.

29.11.2018 až 1.12.2018

OHC Liberec 2018: Pohár olympijských nadějí v gymnastice,
http://www.ohcliberec.com

Mezinárodní závod ve sportovní gymnastice. Podrobnosti k závodu najdete na oficiálním
webu akce www.ohcliberec.com.
15.12.2018

FEST REVIVAL 2018, http://sportparkliberec.cz/akce-a-kultura/prehled-akci/fest-revival-2018
Jedinečná akce v rámci celého Libereckého kraje. Přivážíme vám ty nejlepší revivaly pod
Ještěd.

Hotel Petra

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

29.12.2018 od 19:00

Předsilvestr se skupinou Prouklovi Kočkeni, http://www.hotelpetra.cz
Hotel Petra vás zve na Předsilvestr se skupinou Prouklovi Kočkeni. Rezervace předem
nutná.

Hrst - designový obchod

Moskevská 27 / 14, Liberec, 460 01

1.12.2018 od 9:00 do 13:00

Vánoční workshop přírodní kosmetiky v Hrsti,
http://www.facebook.com/events/326645054553674/

Na tomto vánočním workshopu strávíme dopoledne výrobou voňavých dárečků pro vás a
vaše blízké. Seznámím vás se všemi přírodními surovinami, které budeme na workshopu
používat a naučíte se vyrábět svou vlastní domácí kosmetiku. Rezervace:
anett.rechmanu@gmail.com, tel: 773500511.
7.12.2018 od 18:00 do 21:00

Prdel musí být!, http://www.facebook.com/events/345320239595145/
Máte jedinečnou příležitost zvěčnit své pozadí, dokud ještě stojí za to. Workshop je
určený pro páry. V Hrsti si vzájemně vyrobíte sádrový odlitek vlastních zadků s pomocí
odborníků. Rezervace nutná: hrst.liberec@gmail.com

Chráněná kavárna V patře (Fokus)

Jánská 8 / 868, Liberec, 460 07, http://www.facebook.com/kavarnavpatrelbc,
http://bit.ly/2GcxuEJ

16.12.2018 od 15:00

Vánoční posezení a písničky s Brigitou Černou,
http://www.fokusliberec.cz/stranky/88/kavarna-v-patre.html

Jmenuji se Brigita Černá, narodila jsem se v Novém Bydžově, ale od dětství žiju v Liberci.
Mám ráda šansony, které v mém repertoáru převažují, ale nevyhýbám se ani pop rocku,
jazzu, swingu a písničkám z 50.-60. let, ve kterých se vracím do doby kterou jsem měla
ráda.
iQLANDIA

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

10.11.2018 až 11.11.2018 od 13:00
17.11.2018 až 18.11.2018 od 13:00
24.11.2018 až 25.11.2018 od 13:00
1.12.2018 až 2.12.2018 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.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
7.11.2018 až 9.11.2018 od 13:00
10.11.2018 až 11.11.2018 od 11:00,
od 16:00
13.11.2018 až 16.11.2018 od 13:00
17.11.2018 až 18.11.2018 od 11:00,
od 16:00
20.11.2018 až 23.11.2018 od 13:00
24.11.2018 až 25.11.2018 od 11:00,
od 16:00
27.11.2018 až 30.11.2018 od 13:00
1.12.2018 až 2.12.2018 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.

iQPARK - Centrum Babylon Liberec

Nitranská 1, Liberec, 460 07, http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

17.11.2018 až 18.11.2018 od 14:00
24.11.2018 až 25.11.2018 od 14:00
1.12.2018 až 2.12.2018 od 14:00
15.12.2018 až 16.12.2018 od 14:00

Workshop Sherlocka Holmese v libereckém iQPARKU, +420486103090,

7.11.2018 až 9.11.2018 od 11:00,
od 15:00
10.11.2018 až 11.11.2018 od 11:00,
od 16:00
12.11.2018 až 16.11.2018 od 11:00,
od 15:00
17.11.2018 až 18.11.2018 od 11:00,
od 16:00
19.11.2018 až 23.11.2018 od 11:00,
od 15:00
24.11.2018 až 25.11.2018 od 11:00,
od 16:00
26.11.2018 až 30.11.2018 od 11:00,
od 15:00
1.12.2018 až 2.12.2018 od 11:00,
od 16:00

Science show v iQPARKU, +420486103090
Science show plná bezpečně nebezpečných pokusů

Jedličkův ústav

Lužická 920 / 7, Liberec, 460 01

13.12.2018 od 15:00

Vánoční trhy v Liberci 2018, http://www.ju-lbc.cz/cs/aktuality/
Jedličkův ústav Liberec všechny srdečně zve na tradiční "Vánoční trhy" - sál a zahrada
domu "F". Prodej výrobků dílen CDS od 15:00 hod., doprovodný program od 15:30 hod.,
opékání buřtů, občerstvení.

http://www.iqlandia.cz/cz/iqpark

V libereckém iQPARKU odstartoval nový doprovodný program! Přijďte na workshop
uznávaného detektiva Sherlocka Holmese.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Kaple Vzkříšení, Vratislavice

Tanvaldská 51, Liberec, 460 01

26.12.2018 od 18:00

Česká mše vánoční J. J. Ryby
Pěvecký sbor a komorní orchestr Regnis zve na Českou mši vánoční v provedení dle
dobové partitury z roku 1827.

14.12.2018 až 20.12.2018

Výstava betlémů v sále pod kaplí, http://farnost-vrat.rkc-lbc.cz/aktuality.php
Srdečně vás zveme i letos na tradiční výstavu betlémů do sálu pod kaplí Vzkříšení!
Těšíme se na vás ve dnech 14.-20.12. vždy v odpoledních hodinách 14.-17. h. (pouze v
pondělí 17.12.nebude otevřeno). Vystavovat budeme tradiční i netradiční betlémy od
farníků i spřátelených duší.

kino Varšava

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

4.12.2018

Vernisáž výstavy ZA-BIJÁK + koncert kapely VOBEZDUD,
http://www.kinovarsava.cz
Písničkově-alternativní VOBEZDUD kombinuje prvky folku, šansónu, popu, diska a všeho
možného i nemožného v místy až punkrockovém negližé.

5.12.2018 od 19:00

Až příjde válka + debata s historiky, http://www.kinovarsava.cz
Petr vede život na první pohled spořádaného evropského teenagera – žije s rodiči, má
hezkou dívku, dostal se na vysokou. Jeho skutečný život je ale jinde – v čele domobrany
Slovenskí Branci, čítající dvě stě mladých lidí, s oddíly po celém Slovensku. Po projekci
bude následovat beseda s historiky a odborníky na téma 20–40. léta a současný vzestup
nacionalismu ve střední Evropě.

10.12.2018 od 20:00

Máme na víc, http://www.kinovarsava.cz
Dokument o tom, jak se Michal Horáček nestal prezidentem ČR. Po filmu bude následovat
debata s Michalem Horáčkem. Prodej vstupenek: www.evstupenka.cz

11.12.2018 od 18:00

Snow Film Fest 2018, http://www.kinovarsava.cz
Snow Film Fest přináší ty nejlepší filmy o zimních sportech z celého světa i z domácí
produkce. Pravidelně se můžete těšit na celovečerní pásmo špičkových filmů o
extrémním lyžování, zimním lezení, snowboardingu, snow-kitingu a dalších zimních
radovánkách.

12.12.2018 od 20:00

Oni a Silvio, http://www.kinovarsava.cz
Paolo Sorrentino se vrací do českých kin s velkolepým provokativním komediálním
dramatem.

13.12.2018 od 17:00

Adventní koncert Zuš Frýdlantská - Hej, koledu mi hrej, http://www.kinovarsava.cz
Adventní koncert pěvecké třídy MgA Blanky Černé ze Zuš Frýdlantská.

13.12.2018 od 20:00

iShorts: Jak přežít Vánoce, http://www.kinovarsava.cz
Svátky klidu a rodinné pohody? To tak. Stres ze shánění dárků, rodinné hádky, kocovina
z vánočních večírků, na každém kroku kýčovití svítící sobi a nesnesitelné koledy. Přijďte
se před vánočním náporem schovat do kina na program anti-vánočních kraťasů, které
vás pobaví i dojmou.

14.12.2018 od 20:00

ROMUALD KLEMM - LIVE BAND SHOW + Hank, Jakub Děkan, Rado Rabina,
http://www.kinovarsava.cz

Romuald Klemm dříve působil jako kytarista v kapele Atmo Music. Čas od času doplnil i
další uskupení (Jakub Děkan, Lipo, Sebastian). V poslední době se však zaměřil na vlastní
tvorbu. Po vydání tří singlů a prvních koncertech sestavil kapelu, se kterou pro diváky
připravuje nezapomenutelný zážitek.
19.12.2018 od 20:00

Na Stojáka v kině - projekce filmu, http://www.kinovarsava.cz
Filmové zpracování Na Stojáka se představí v úplně novém exklusivním formátu 17D. 17
debilů a mikrofon. Speciální a úplně nejvíc unikátní večer k 15ti letům Na Stojáka nabitý
humorem a vtipy, které jste ještě neslyšeli.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
20.12.2018 od 20:00

Kino Naslepo, http://www.kinovarsava.cz
Máte rádi překvapení a věříte dramaturgům našeho kina? Přijďte na film a zaplaťte až po
promítání podle toho, jak moc se vám námi vybraný film líbil.

2.12.2018 od 17:00 do 19:00

Pop-jazz-muzikál-šanson, http://www.kinovarsava.cz

6.12.2018 až 8.12.2018

Severská filmová zima, http://www.kinovarsava.cz
9. ročník přehlídky kinematografie severských a pobaltských zemí.

Knihkupectví a antikvariát Fryč

Pražská 14 / 137, Liberec, 460 01

4.12.2018 od 18:00 do 20:00

Radek Špicar: O Evropě a České republice v 21. století,
http://www.facebook.com/events/336431320275252/

Přijďte sdílet své názory na Evropskou unii nebo se zeptat, co si o Evropě myslí
viceprezident Svazu průmyslu Radek Špicar.
7.12.2018 od 19:00 do 21:00

Delilou & Open Mic, http://www.facebook.com/events/2210584509215585/
Koncert houslistky Jitky Malczyk a bretonské harfenistky Celestine Doedens.

10.12.2018 od 18:00 do 21:00

Sen o české Lužici, http://www.facebook.com/events/1149966991826372/
Kde leží srbská Lužice? Kdo jsou Lužičtí Srbové? Jak žijí? Otázek je mnoho a odpovědi
aspoň na některé z nich nabídnou novinář, dramaturg, redaktor České televize Ondřej
Šrámek a novinář a redaktor Národního divadla Lukáš Novosad.

11.12.2018 od 18:00 do 20:00

Marie Svatošová, Aleš Palán: Neboj se vrátit domů,
http://www.facebook.com/events/190278041912079/

Povídání nad knihou zakladatelky českého hospicového hnutí.
13.12.2018 od 18:00 do 20:00

Martin Rozumek: Uprchlíci, války a my,
http://www.facebook.com/events/2686613961564446/

Debata s ředitelem Organizace pro pomoc uprchlíkům, spolupořádá Europe Direct
Liberec.
18.12.2018 od 19:00 do 21:00

Jiří Dědeček – vánoční recitál, http://www.facebook.com/events/256040025092551/
Koncert, čtení, povídání.

19.12.2018 od 18:00 do 20:00

Večery současné fotografie: Václav Toužimský,
http://www.facebook.com/events/731770083888777/

Legendární liberecký autor, který téměř jistě fotografoval i vás... Pořádá LŠF.
Kostel Božského Srdce Páně,
Machnín

Hrádecká, Liberec, 460 01

1.12.2018 od 16:00

Advent v Machníně, http://www.somach.cz
Spolek SOMACH pořádá v machnínském kostele v 16 hod. advent: děti z MŠ Machnín,
Vokální sextet, Offbeat. Od 15 hod. zajištěno občerstvení u kostela, zároveň budeme
tvořit machnínský řetěz. Vstupné dobrovolné.

Kostel sv. Antonína Paduánského,
Liberec

Vrchlického 81, Liberec, 460 14, http://www.farnostruprechtice.cz

6.12.2018 od 19:00

Modlitba za demokracii, http://www.facebook.com/events/2030447063913092/
G300-spolek si vás dovoluje pozvat na koncert "Modlitba za demokracii". Písně Karla
Kryla s Petrem Chalupou a Dobrou Společností Jana Basisty Novotného. Vstupné zdarma.

Kostel sv. Antonína Velikého

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

2.12.2018 od 16:00

Ondřej Ruml - Příběh o Ježíškovi, http://www.evstupenka.cz
Adventní koncert v kostele sv. Antonína v Liberci. Předprodej 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
Automaticky generováno z kalendáře akcí webového portálu Libereckého kraje.
Změna programu vyhrazena.
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v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
4.12.2018 od 19:00

English Christmas Concert II., http://www.facebook.com/events/496943640824878/
Tradiční adventně-vánoční slavnost „Festival of nine lesson and carols“ v originální
podobě podruhé v Čechách, podruhé v Liberci. Všichni jsou vítáni, vstup volný.

9.12.2018 od 16:00

Luděk Vele (zpěv) a Bohuslav Ledl (varhany), http://www.evstupenka.cz
Adventní koncert sólisty opery Národního divadla v Praze a předního českého varhaníka
v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Předprodej na www.evstupenka.cz

16.12.2018

Andrea Tögel Kalivodová & Moravské klavírní trio, http://www.evstupenka.cz
Koncert v kostele sv. Antonína Velikého v Liberci. Předprodej na www.evstupenka.cz

kostel sv. Antonína Velikého

Sokolovské náměstí, Liberec, 460 01

26.12.2018 od 16:30

Česká mše vánoční J. J. Ryby, http://www.arcidekanstvi-lbc.cz
Koncert souboru Ještěd.

Kostel sv. Bonifáce

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

4.12.2018 od 18:00

Vánoční koncert souboru Musica Bohemica Viva, http://kostelhanychov.webnode.cz
Účinkuje známý pražský hudební soubor Musica Bohemica Viva pod vedením Jaroslava
Krčka.

16.12.2018 od 18:00

Gospel Generation, http://kostel-hanychov.webnode.cz
Zveme vás na adventní gospelový koncert. Vystoupí známé liberecké hudební těleso
"Gospel Generation" pod vedením Karly Činčalové.

22.12.2018 od 18:00

Varhanní koncert - Jan Hora, http://kostel-hanychov.webnode.cz
Na varhany zahraje známý český varhaník, hudební pedagog, profesor Akademie
múzických umění v Praze - Jan Hora.

Kostel sv. Vojtěcha

Křižanská, Liberec, 460 02, http://www.ostasov.eu/kostel-sv-vojtecha/,
http://bohosluzby.rkc-lbc.cz/

9.12.2018 od 17:00
16.12.2018 od 17:00
23.12.2018 od 17:00

Adventní koncerty v Ostašově, http://www.ostasov.eu
Program: 9.12. Gospel Generation / 16.12. Flastr (acoustic & bluegrass music) / 23.12.
Folklórní soubor Šafrán - koledy.

24.12.2018 od 22:00

Vánoční setkání v kostele, http://www.ostasov.eu
Zpívání koled, ochutnávka cukroví, svařeného vína, sousedské Štědrovečerní setkání.

25.12.2018 od 15:00

Sváteční mše vánoční, http://www.ostasov.eu

31.12.2018 od 23:30

Půlnoční přípitek v parku u kostela, http://www.ostasov.eu

Krajská vědecká knihovna v Liberci

Rumjancevova 1 / 1362, Liberec, 460 53, http://www.kvkli.cz

1.12.2018 od 10:00

Vánoční loutková hra, http://www.kvkli.cz/index.php?id=4358
Ve vánočním čase stavíme betlém. Co se stane, když přiletí andělé a betlém ožije? I v
Čechách se narodí Ježíšek. Hra je částečně zpívaná a zazpívají si i diváci. Vstupné
dobrovolné.

1.12.2018 od 9:00 do 13:00

Den pro dětskou knihu, http://www.kvkli.cz/index.php?id=4357
V Knihovně pro děti a mládež soutěžní stezka Hop z knížky do knížky, křest nového
maskota KDM (za přítomnosti Ivana Antoše, autora loutky) a ocenění výherců soutěže
Půjč si knihu na prázdniny; v předsálí prezentace deskových her firmy Mindok. Vstup
volný.

15.11.2018 až 6.12.2018

RATAAAAAAAAB!, http://www.kvkli.cz/index.php?id=4335
Výstava k příležitosti výročí 30 let tábornického spolu RATAB.

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.
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Krajský úřad Libereckého kraje

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

3.12.2018 od 9:00 do 14:00

Vánoční prodejní trhy regionálních výrobců, http://www.kraj-lbc.cz
Zveme vás na prodejní trhy, na kterých budete moci nakoupit výrobky od mistrů tradiční
rukodělné výroby a od výrobců regionálních produktů. Své zboží bude nabízet např.
Maloskalská mýdlárna, ruční papírna ze Zdislavy nebo Vesnické dobroty z Jiviny a další.
Akce se koná v multimediálním sále budovy „C“ Krajského úřadu Libereckého kraje.

7.3.2018 až 31.12.2018

Výstava: Symboly státu, http://bit.ly/2FjBkvK
Ve vstupním vestibulu budovy Krajského úřadu LK je v rámci oslav Roku republiky
proměnná výstava, která představuje muzejní exponáty s tematikou české a
československé státnosti. Každé dva měsíce se zájemci seznámí s novými exponáty.
Výstava je přístupná v pracovní dny úřadu.

KultiVAR

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

1.12.2018 od 8:30 do 17:00

Jak na pazourek - workshop s Petrem Zítkem,
http://www.kultivar.xyz/e-shop/jak-na-pazourek-workshop-s-petrem-zitkem-914.html,
http://https://www.facebook.com/events/181699619444348/

Kurzy výroby štípané industrie. Cílem kurzu je pochopit a zvládnout základy technik
štípání kamene. Každý z účastníků během workshopu vytvoří sadu vlastních štípaných
artefaktů, které si odveze.
1.12.2018 od 17:30 do 20:30

Beseda v rámci cykluŽivá tvorba, živé řemeslo! Kameník štípané industrie Petr Zítka, http://www.facebook.com/events/181699619444348/
Pokračujeme dalším setkáním v KultiVARu s řemeslnou elitou z regionu. Tentokrát to
bude Petr Zítka, který je kameník ve velmi netradičním oboru: štípaná industrie.. Co si
pod tím představit? Jedná se o vyrábění kamenných hrotů a čepelí, zejména z pazourku.

5.12.2018 od 17:00 do 20:00

Mikulášská v KultiVARu!,
http://www.kultivar.xyz/akce-neprodejne/?clanek=mikulasska-v-kultivaru-106,
http://https://www.facebook.com/events/315110105994009/

Zveme vás na Mikulášskou! V KultiVARu bude opět Mikuláš! A ne jen tak ledajaký.. Akce
začíná v 17:00 drobnou dílničkou, potom budeme pokračovat v 17:30 divadlem Marek
Sýkora: Divadlo Krtek. A pak už jen čekat na Mikuláše.
6.12.2018 od 19:00 do 21:00

Z Kašgaru do Lhasy - Cestovatelské vyprávění se Zuzkou Odlévákovou,
http://www.kultivar.xyz/e-shop/z-kasgaru-do-lhasy-913.html,
http://https://www.facebook.com/events/311745239420070/permalink/321676375093623/

Cestovatelský večer se Zuzkou Odlévákovou (vyprávění ve slovenčině) 3000 kilometrov
po zemi z ujgurského Kašgaru do tibetskej Lhasy. Najposvätnejšia hora, najposvätnejšie
jazero, nasposvätnejší chrám.. Legendy, mýty, fakty, dohady, ale hlavne emócie
Rozprávanie o svete, ktorý nám mizne pred očami.
11.12.2018 od 15:00 do 19:00

Workshop na výrobu papírového světelného řetězu s Papyreou,
http://www.kultivar.xyz/e-shop/workshop-na-vyrobu-papiroveho-svetelneho-retezu-spapyreou-915.html,
http://https://www.facebook.com/events/942098742844717/permalink/945002402554351/

Přijďte si vyrobit ruční papír, přáníčko, obálku a hlavně originální světelný řetěz z vašeho
vlastnoručně vyrobeného papíru. Hvězdy, drahokamy a jiné objekty si sami vyrobíte a
navléknete na svítící LED řetěz (budeme mít my - za doplatek 120 Kč i s baterkama, nebo
si přineste svůj).

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Liberecká výšina

Wolkerova 251, Liberec, 460 15, http://www.liberecka-vysina.cz

31.12.2018 od 20:00

Silvestr 2018, http://www.facebook.com/events/1978200512255585/
Živá hudba, tanec, dobrá kuchyň, zábava, rozhledna, ohňostroj, tombola.

15.12.2018 od 10:00 do 22:00

Zabijačka s muzikou, http://www.facebook.com/events/2501859709825954/
Klasická česká zabijačka, od 16 do 22 hod. živá hudba s kapelou Náznaky.

Liberecké podzemí

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

3.11.2018 od 8:30 do 11:30
1.12.2018 od 8:30 do 11:30
5.1.2019 od 8:30 do 11:30

Komentovaná prohlídka CO krytu (podzemí)
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.

Liberecký kraj

Liberec

20.11.2018 až 15.2.2019

Milujeme mapy, http://www.czechmaps.cz/barbara/
Česká kartografická společnost ve spolupráci s Katedrou geografie Technické univerzity v
Liberci pořádá národní kolo umělecko-kartografické soutěže na téma We love maps milujeme mapy.

Lidové sady Liberec

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

5.12.2018 od 19:00

KRISTINA VOCETKOVÁ - violoncello,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1588&page=0
&temp=rows_2&catid=286

6.12.2018 od 19:30

VZPOMÍNKA NA PETRA SKOUMALA,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1587&page=0
&temp=rows_2&catid=286

7.12.2018 od 19:30

IMAGINÁRIUM – 2. narozeniny,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1589&page=0
&temp=rows_2&catid=286

8.12.2018 od 19:30

VOXEL

10.12.2018 od 19:00

DVĚ PODOBY ARCHEOLOGIE,
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/dve-podoby-archeologie/1585

11.12.2018 od 19:00

SEVERNÍ STĚNOU ORTLESU S MARKEM ŠIMÍČKEM,
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/severni-stenou-ortlesu-s-markem-simickem/1586

12.12.2018 od 17:00

NATY HRYCHOVÁ,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1590&catid=2
86

12.12.2018 od 19:30

DAN BÁRTA & ILLUSTRATOSPHERE

14.12.2018 od 19:30

ROBERT KŘESŤAN A DRUHÁ TRÁVA,
http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/robert-krestan-a-druha-trava/1583

16.12.2018 od 19:30

VLTAVÍN & VĚTRNO,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1591&catid=2
86

18.12.2018 od 19:30

BOŽSKÝ ŘÍZEK,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1592&catid=2
86

19.12.2018 od 19:30

AVÍZOT A SAŠA SAMOTÁŘ,
http://www.lidovesadyliberec.cz/index.php?option=com_cmgkatalog&view=single&id=1593&catid=2
86

20.12.2018 od 19:00

DIVADLO VERZE - MESIÁŠ,
http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29095&mrsid=100

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 12 / 30

Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
21.12.2018 od 18:30

STO ZVÍŘAT, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/sto-zvirat/1573

26.12.2018 od 18:00

TANČÍRNA, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/tancirna/1574

27.12.2018 od 19:30

HOP TROP, http://www.lidovesadyliberec.cz/cz/p/program/hop-trop/1582

28.12.2018 od 19:30

Screamers - "Naše Vánoce",
http://objednavka.evstupenka.cz/incoming.aspx?eventid=29336&mrsid=100

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Magna Bohemia

Kubelíkova 604, Liberec, 460 78

7.12.2018 od 9:00 do 15:00

Vánoční charitativní prodej v Magně,
http://www.facebook.com/sdruzenitulipankomuninicentrumtulipan

Výrobky klientů Sdružení TULIPAN bude možné zakoupit ve vestibulu u recepce.
Malé divadlo Liberec

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

1.12.2018 od 19:00

Mučedník, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Je normální, že dívky plavou v bikinách? Do 12 let nevhodné.

4.12.2018 od 19:00

Podivný případ se psem, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Cenami ověnčena dramatizace knižního bestselleru.

11.12.2018 od 19:00

Malý princ, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Taneční představení pro rodiny s dětmi.

16.12.2018 od 16:00

Posedlost baletem II, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
"Liberec má talent?!" - průvodce světem tance. V inscenaci se představí celý baletní
soubor a v rolích hereček-moderátorek Michaela Foitová a Eliška Jansová z činoherního
souboru.

22.11.2018 od 19:00
14.12.2018 od 19:00
18.12.2018 od 19:00

SIALská trojčata, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo.cz
Zmužilý kabaret o stavbě Ještědu.

26.10.2018 od 19:00
23.11.2018 od 19:00
19.12.2018 od 19:00

Žijeme?
Tahle země není pro cizince.

8.11.2018 od 19:00
30.12.2018 od 19:00

Konec starých časů, +420485101523, http://www.saldovo-divadlo
Únorová humoreska od autora Študáků a kantorů.

MHD Liberec / Terminál Fügnerova

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

1.12.2018

Mikulášské jízdy čertovskou tramvají, http://www.dpmlj.cz
Jízdné zdarma. Podmínkou pro přepravu je mít jako spolucestujícího alespoň jedno hodné
nebo zlobivé dítko! Tramvaj jezdí podle zvláštního jízdního řádu.

Motyčkovic klika

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

5.12.2018 od 16:00 do 19:00

Mikulášská nadílka s Klikou, http://www.motyckovicklika.cz
Adventní čas se nám blíží a s ním i Mikulášská nadílka s Klikou. Těšíme se na všechny
čertíky i andělíčky ve středu 5. prosince. Přihlašování na našem webu:
www.motyckovicklika.cz

15.12.2018 od 10:00 do 18:00

Zvyky a tradice v Klice, http://www.facebook.com/events/271004520224855/
Netradiční adventní akce pro celou rodinu s vánočními dílnami, zvyky, tradicemi a
divadlem. Vstupné: rodina 250 Kč, dospělý 100 Kč, dítě 50 Kč.

Muzeum papírové krásy

Heřmánková 20, Liberec, http://papirovakrasa.wgz.cz

20.10.2018 od 14:00 do 17:00
3.11.2018 od 14:00 do 17:00
15.12.2018 od 15:00 do 17:00

Muzeum papírové krásy zve na prohlídku, http://papirovakrasa.wgz.cz
Zveme vás do nově otevřených prostor Muzea papírové krásy na prohlídku dobových
blahopřejných pohlednic a přání. Najdete nás v Machníně, ul. Heřmánková 20 (od pošty
směrem ke golfu, nemůžete minout).

MVS^L - Malá výstavní síň

nám. Dr. E. Beneše 10 / 2, Liberec, 460 07, http://www.mvs-liberec.cz

1.12.2018 až 3.2.2019

Sklo a světlo, http://www.mvs-liberec.cz
V Malé výstavní síni můžete zhlédnout práce studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
sklářské v Kamenickém Šenově. Otvírací doba: út-ne 10-17 hod., každý čtvrtek 10-18
hod. (ve čtvrtek vstup zdarma). Polední pauza 12-13 hod. Vernisář: 30.11. v 17 hod.

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 14 / 30

Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Naivní divadlo Liberec

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

1.12.2018 od 10:00

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.

8.12.2018 od 10:00

Labutí jezírko, http://www.naivnidivadlo.cz
Loutková pohádka na motivy věhlasného pohádkového baletu Petra Iljiče Čajkovského
(1840-93) Labutí jezero.

9.12.2018 od 15:00,
od 18:00

ŠTĚDREJ VEČER NASTAL aneb Veselé obrázky vánoční, http://www.naivnidivadlo.cz
Tradiční vánoční vystoupení libereckého folklorního souboru JIZERA a dětská JIZERKA se
uskuteční v Naivním divadle Liberec v neděli 9. prosince 2018 od 15:00 a 18:00 hodin.

15.12.2018 od 10:00

K šípku s Růženkou, http://www.naivnidivadlo.cz
Netradiční zpracování jinak tradiční pohádky z pera Víta Peřiny se zaměřuje na oněch
100 let, které Růženka vinou kruté sudby zaspala. Co vše se za tu dobu událo? Snažil se
někdo o její probuzení? Jaké jsou šance člověka v souboji s osudem? A co může být
osudovějšího než láska?

19.12.2018 od 19:30

VEČER V NDL: Divadlo Na zábradlí - Mýcení, http://www.naivnidivadlo.cz
Divadelní adaptace stejnojmenného románu Thomase Bernharda. Hluboká, ironická a
jízlivě zábavná sonda do života lepší společnosti.

22.12.2018 od 10:00

Komáři se ženili aneb Ze života obtížného hmyzu, http://www.naivnidivadlo.cz
Zavřete oči... Slyšíte, jak bzučí?

26.12.2018 od 15:00

Rodinné odpoledne: O hodině navíc aneb Potlach v hustníku,
http://www.naivnidivadlo.cz

Cesta z města do hlubin nočního lesa. Loutková komedie ke 100. výročí trampingu v
Čechách.
29.12.2018 od 10:00,
od 15:00

Pohádka o Raškovi, http://www.naivnidivadlo.cz
Bez velikých zázraků dosáhl až do mraků...

Nákupní Centrum Géčko Liberec

Sousedská 599, Liberec, 460 11

1.12.2018 od 13:00 do 17:00

Mikulášská nadílka v Géčku, http://www.geckoliberec.cz
Výchovná akce s čertem, Mikulášem a Andělem proběhne v sobotu 1.12. v Géčku. Kromě
pochvaly nebo pokárání se můžete těšit na soutěže a pokusíme se vytvořit i co nejdelší
vánoční řetěz, kterým ozdobíme Géčko. Budeme se na vás těšit od 13 hodin na pasáži
centra.

8.12.2018 od 13:00 do 16:00

Vánoční dílničky v Géčku, http://www.geckoliberec.cz
Vyrábí si vaše děti rády? Pak tato sobota bude přímo pro ně. Vyrobíme si spolu vánoční
hvězdy z papírových sáčků. Že nikdy nic podobného nedělaly? Tak my je to naučíme.
Dílničky jsou zdarma a s sebou si stačí donést dobrou náladu. Budeme se na vás těšit od
13:00 na pasáži centra.

15.12.2018 od 13:00 do 16:00

Vánoční dílničky v Géčku, http://www.geckoliberec.cz
Přijďte s dětmi na chvíli vystoupit z vánočního shonu, hoďte stres z nenakoupených dárků
za hlavu a pojďte s námi pomalovat hrníčky vánočními motivy. Budeme se na vás těšit
od 13 hodin na pasáži centra.

nám. Dr. E. Beneše

nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 460 01

1.12.2018 od 11:00

O tom, co se možná stalo, http://www.trhyvliberci.cz
Vánoční pohádka.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
1.12.2018 od 18:00

The Scoffers, http://www.trhyvliberci.cz
Liberecká rocková parta.

2.12.2018 od 11:00

O červené Karkulce, http://www.trhyvliberci.cz
Pohádka divadla Bořivoj.

2.12.2018 od 15:00

Mikulášský běh v Liberci 2018, http://www.facebook.com/events/1835681436732060/
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.“

2.12.2018 od 17:00

The Cube, http://www.trhyvliberci.cz
Skvělá mladá partička z Turnova.

3.12.2018 od 16:00

Pěvecká vystoupení, http://www.trhyvliberci.cz
Vystoupení sboru Karolka a sólistů ZŠ a ZUŠ Jabloňová.

4.12.2018 od 15:00

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, http://www.trhyvliberci.cz
Program: 15 hod. Vánoční rolničky v podání dětí z MŠ Rolnička, v 15:30 hod. Vánoční
cinkání v podání dětí z MŠ Dětská a v 16 hod. Vystoupení souborů ze ZŠ a ZUŠ Jabloňová
Apple Saxes a Červík Pepík.

5.12.2018 od 16:00

Rej čertů a andělů před radnicí, http://www.trhyvliberci.cz
Přijďte v maskách andělů, čertů či Mikulášů. Nejlepší masky vybere a ocení Mikuláš - na
všechny čeká andělské překvapení a písničky Jany Kociánové.

6.12.2018 od 15:30

Vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, http://www.trhyvliberci.cz
Program: v 15:30 hod. Třpytí se hvězdičky - vystoupení dětí z MŠ Klášterní, v 16 hod.
vystoupení dětí ze ZŠ Švermova.

6.12.2018 od 18:00
20.12.2018 od 18:00

Vánoční trubači, http://www.trhyvliberci.cz
Vystoupení trubačů na ochozu radnice.

7.12.2018 od 11:30

Adventní dýňová polévka, http://www.trhyvliberci.cz
Tradiční podávání polévky primátorem města a KS Kontakt.

7.12.2018 od 18:00

The Soundstein, http://www.trhyvliberci.cz
Podještědský adventní rockaround.

8.12.2018 od 11:00

Jak šel Honza o Vánocích do světa, http://www.trhyvliberci.cz
Pohádka v podání divadla Na cestě.

8.12.2018 od 17:00

Jarret, http://www.trhyvliberci.cz
Nejen koledy v podání liberecké folkrockové kapely.

9.12.2018 od 11:00

Jizera, http://www.trhyvliberci.cz
Adventní vystoupení libereckého folklórního souboru.

9.12.2018 od 17:00

Předvánoční šlágry s Duobandem Petra Voslaře, http://www.trhyvliberci.cz

12.12.2018 od 17:30

Šance, http://www.trhyvliberci.cz
Adventní podvečer s country a folkem.

13.12.2018 od 17:00

Saxofony a Vánoce, http://www.trhyvliberci.cz
Hraje Zámecké saxofonové kvarteto.

14.12.2018 od 17:30

Best of Slam Poetry, http://www.trhyvliberci.cz
Exhibice české špičky slam poetry.

15.12.2018 od 11:00

O Ježíškovi, http://www.trhyvliberci.cz
Pohádka v podání divadla Na cestě.

15.12.2018 od 17:00

Muzikálová překvapení, http://www.trhyvliberci.cz
Vystoupí Bořek Slezáček, Petra Peterová, Tomáš Löbl.

16.12.2018 od 11:00

Ježíškovská pohádka, http://www.trhyvliberci.cz
Divadlo VCUKULETU.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
16.12.2018 od 17:00

Podvečer s písničkářem Rudou Hancvenclem, http://www.trhyvliberci.cz

17.12.2018 od 15:45

Vyhlášení vítězů soutěže O nejlepší vánoční cukroví, http://www.trhyvliberci.cz

18.12.2018 od 18:00

Petr Kusko & Eva Libnarová, http://www.trhyvliberci.cz
Duo libereckých zpěváků zazpívá vánoční i nevánoční písně.

19.12.2018 od 18:00

Marek Ztracený & Band, http://www.trhyvliberci.cz
Adventní podvečer s Rádiem Contact Liberec.

21.12.2018 od 15:30

Vyhlášení soutěže o nejkrásnější vánoční stromek, http://www.trhyvliberci.cz

21.12.2018 od 16:00

Večer libereckého adventu s kapelou O´Band a Romanem Tomešem,
http://www.trhyvliberci.cz

22.12.2018 od 11:00

"Hvězdné dálky, aneb Galaktická roztržka, čili kterak Impérium úder nevrátilo",
http://www.trhyvliberci.cz

Loutková parodie - pohádka v podání Rudy Hancvencla.
22.12.2018 od 17:00

Duo Bigband, http://www.trhyvliberci.cz
Vánoční jazz s Pepou Uchytilem a Jindrou Badou.

23.12.2018 od 10:30

Oživlý betlém v podání sdružení V.O.R.E.L., http://www.trhyvliberci.cz

10.12.2018 až 14.12.2018
17.12.2018 až 18.12.2018

Vánoční zpívání, http://www.trhyvliberci.cz
Vystoupení dětí z MŠ, ZŠ a ZUŠ.

30.11.2018 až 23.12.2018

ADVENTNÍ TRH NA NÁMĚSTÍ 2018, http://www.trhyvliberci.cz
Tradiční vánoční trhy s bohatým doprovodným programem vám zpříjemní čas adventní a
naladí vás na tu pravou sváteční atmosféru.

Nový magistrát

Frýdlantská 183, Liberec, 460 01

21.12.2018 od 17:00

Carola, http://www.trhyvliberci.cz
Tradiční vystoupení pěveckého sboru ZŠ a ZUŠ Jabloňová ve vestibulu Nového
magistrátu.

Obchodní centrum Forum Liberec

Soukenné nám. 2a / 669, Liberec, 460 80

12.12.2018 od 18:00

Česko zpívá koledy, http://www.denik.cz/cesko-zpiva-koledy/
Středa 12. prosince bude letos tím dnem, který propojí stovky zpěváků po celé zemi i v
zahraničí. V jeden čas a stejnými koledami.

15.12.2018 od 10:00

Pohádková adventní sobota v OC Forum Liberec, http://www.forumliberec.cz
Přijede k nám zájezdové divadlo Rolnička Jarmily Enochové, mezi 10. a 12. hod. se
můžete těšit hned na dvě představení (2. p. vedle kina): O tom, jak se to možná stalo a
Zimní pohádka. Od 14 hod. pak v přízemí centra pod stromečkem vystoupí soubor
JIZERA, od 15 hod. zahraje hudební skupina Jarret vánoční písně, následovaná kapelou
Aries.

1.12.2018 od 15:00 do 16:00

Roadshow Patricie Solaříkové v OC Forum Liberec,
http://www.facebook.com/events/297660947753816/

Oblíbená herečka Patricie Solaříková vydává už počtvrté Charitativní kalendář PSÍ ŽIVOT
a spolu s ním se v rámci celorepublikové roadshow objeví 1. prosince v prodejně
Fotolab.cz v přízemí našeho OC Forum Liberec. Přijďte i vy podpořit zakoupením Psího
kalendáře na rok 2019 dobrou věc a osobně se setkat s touto sympatickou herečkou.
1.12.2018 od 14:00 do 18:00

Výroba adventních věnců v OC Forum Liberec,
http://www.facebook.com/events/468473420345669/

Žáci Střední školy hospodářské a lesnické Frýdlant vás naučí, jak si věnec na stůl s
adventními svíčkami snadno vyrobit a nazdobit. Adventní věnec si může ZDARMA vyrobit
každý zákazník, který se prokáže účtenkami za nákup v OC Forum v hodnotě min. 1 000
Kč. Účtenky je možné sčítat, akce neplatí pro supermarket Tesco.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
1.12.2018 od 15:00 do 18:00

Andělská keramika, http://www.facebook.com/StudioArtteta
Studio ArtTeta: Milí návštěvníci našeho studia, z důvodu nemoci bude v sobotu 1.12.2018
omezen provoz a otevřeno bude pouze od 15.00 do 18.00 hodin. V tomto čase si můžete
ještě přijít vyrobit adventní věnec nebo keramiku.

5.12.2018 od 16:00 do 18:00

Mikulášská nadílka v OC Forum Liberec, http://www.forumliberec.cz
Na dobrodružné čertově stezce budou mít děti za úkol ji nejen úspěšně projít, ale také
cestou získat co nejvíc dobrot. Všechny si ze soutěží odnesou sladké odměny! Čekat na
ně bude samozřejmě také hodný Mikuláš u obrovského vánočního stromu, který si rád
poslechne naučené básničky a písničky a zjistí, kdo a jak moc letos zlobil.

8.12.2018 od 10:00 do 15:00

Burza vánočních ozdob v OC Forum Liberec, http://www.forumliberec.cz
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, firma Rautis - Přátelé perličkových ozdob z
Poniklé a OC Forum Liberec připravili speciální výstavu ozdob. Jako součást akce
proběhne 8. prosince burza, kde si budete moci některé z vystavených ozdob zakoupit.
Odpoledne pak budou připraveny také adventní rukodělné dílničky pro děti.

8.12.2018 od 11:00 do 18:00

Powertexoví andělé, http://www.facebook.com/events/997337977104965/
Studio ArtTeta: Přijďte si i vy vyrobit svého vlastního anděla jako krásnou nejen vánoční
dekoraci do bytu, na terasu či do zahrady. Přihlášky: petra@artteta.cz nebo tel:
605213044.

15.10.2018 od 16:00 do 19:00
9.12.2018 od 16:00 do 19:00

Pokračovací krasopis - lettering, http://www.facebook.com/events/2131969437066242/
Studio ArtTeta pro vás připravilo od podzimu pokračovací kurzy krasopisu, na kterých
bude naše skvělá lektorka Irena Vohlídková učit tentokrát lettering - spojování fontů,
psaní a využití akvarelových technik. Hlásit se na oba termíny můžete osobně ve studiu
Art Teta v OC Forum Liberec nebo na e-mailu iriska.scrap@seznam.cz nebo
veronika@artteta.cz

Obchodní centrum Nisa v Liberci

České mládeže 456, Liberec, 460 01

1.12.2018 až 20.12.2018

Strom splněných přání v Nise,
http://www.nisaliberec.cz/clanky/detail/radostne-a-klidne-vanoce.htm

Splněná přání tentokrát poputují do domova seniorů ve Vratislavicích a krásnější Vánoce
můžete zařídit i zraněné Karolínce z Oblačné a její mamince. Přijďte na stánek Stromu
přání, vyberte si u hostesky kartičku s přáním, kupte dárek a přineste jej hostesce zpět.
Hostesky u stánku Stromu přání najdete pondělí - pátek 14:00 - 19:00, sobota - neděle
9:00 - 18:00.
1.12.2018 až 21.12.2018

Stezka betlémů, http://www.nisaliberec.cz/clanky/detail/radostne-a-klidne-vanoce.htm
Letos poprvé vystavíme vlastní dřevěný betlém, který vznikl z dřevosochařské show v
rámci oslav narozenin Nisy a přidáme ukázky dalších betlémů z Čech i Moravy včetně
originálního kresleného betlému od Josefa Lady. Betlémy budou vystaveny v chodbách
Nisy.

30.11.2018 až 23.12.2018

Vánoční trhy v Nise, http://www.nisaliberec.cz/clanky/detail/radostne-a-klidne-vanoce.htm
Nalaďte se na tradiční notu a vyberte si drobné dárky pro radost na vánočních trzích. V
nabídce budou vánoční ozdoby, jmelí, přírodní mýdla, dřevěné a látkové hračky, balíčky z
čokoládových bonbónů. Pravidelně budou probíhat dílničky pro děti, kde si budou moci
vytvořit vlastní ozdobu na stromek nebo ozdobit dřevěné obrázky.

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.
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1.11.2018 až 3.1.2019

Zaostřeno na Jizerky, http://www.nisaliberec.cz
Srdečně vás zveme na výstavu nejlepších snímků fotografické soutěže Zaostřeno na
Jizerky. Fotografie jsou k vidění v prvním patře. Vstupné je zdarma.

Oblastní galerie Liberec - Lázně

Masarykova 14 / 723, Liberec, 460 01, http://www.ogl.cz

27.9.2018 až 2.12.2018

NO FEAR: Dominik Gajarský
Další výstava s cyklu výstav finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Výstava
intermediálního umělce Dominika Gajarského, který se ve své tvorbě soustředí zejména
na práci s pohyblivým obrazem a fotografií, představuje na podzim v Oblastní galerii
Liberec jeho nová díla. Autor navazuje na dosavadní zkušenosti s technikou fotogramu a
díky práci se světlem vytváří v galerii atmosferickou instalaci.

30.11.2018 až 2.12.2018

Design Days Reichenberg, http://www.facebook.com/events/366648204074496/
Můžete se těšit na převážně regionální designéry, zajímavé a netradiční výrobky a určitě
inspiraci pro vánoční dárky! Móda, sklo, keramika, kožené zboží, šperky... Přijďte si
prohlédnout a nakoupit věci, které jinde neuvidíte (pá 12-19 hod., so 10-19 hod., ne
10-17 hod.). Vstup zdarma!

27.9.2018 až 6.1.2019

Současné slovenské umění ze sbírek Galerie města Bratislavy
Záměrem výstavy je zachytit nejdůležitější vývojové tendence výtvarného umění, které
rozhodujícím způsobem určují charakter uměleckého dění na Slovensku od konce 20.
století dodnes. Výstava nabídne sedm desítek uměleckých děl od více než padesáti
autorů v tradičních i nových výtvarných médiích ze sbírek Galerie města Bratislavy.

27.9.2018 až 6.1.2019

Pneuma: Miroslava Večeřová a Pavel Příkaský
Výstava již delší dobu spolupracující umělecké dvojice vznikne na průsečíku klasického
malířského gesta figurativní malby a současných tendencí, spojujících technický obraz s
performativním výrazem lidského těla.

13.12.2018 až 28.2.2019 od 10:00 do
17:00

Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavi – 3. část,
+420723194450
Výstava navazuje na dva projekty, které postupně představily jednotlivé fakulty jedné z
nejznámějších uměleckých škol v Polsku (prvním byla výstava „Co tu je, co tu není“ v
roce 2011, druhou výstava „Transdesign“ v roce 2015). Třetí, poslední projekt představí
uměleckou grafiku a keramické objekty několika desítek uměleckých tvůrců.

Pražírna kávy Nordbeans

Ruprechtická 365 / 55, Liberec, 460 01

1.12.2018 od 10:00 do 16:00

Den otevřených dveří v pražírně Nordbeans,
http://www.facebook.com/events/2209717402687947

Provedeme vás celým prostorem naší pražírny. Dozvíte se, kdo s vaší kávou pracuje, než
se dostane do šálku. Na závěr společně ochutnáme kávy z obou řad naší produkce Sweet
City Coffee a Nordbeans. Doražte a vezměte s sebou své přátele. Těšíme se na vás!
Severočeské muzeum Liberec
(uzavřeno)

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

13.12.2018 od 16:00 do 17:00

Vánoce u muzea, http://www.facebook.com/events/290007778289199/
Koledy, světlo svíček, ztichlá ulice a hra stínů v muzejním parku. Jedinečná vánoční
atmosféra – tentokrát venku před muzeem! V 16.00 vystoupí pěvecký sbor Aurea Rosa.
Teplé občerstvení pro zahřátí zajištěno. Vstup zdarma.

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.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Ski areál Ještěd

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

1.12.2018

Winter SkyRace, http://www.jestedskyrace.cz
Opět se těšíme, že přivítáme nejen profi běžce, ale i početný zástup hobíků, kteří si letos
v dubnu zkusili, co to SkyRace® je - postavili se osobní výzvě a prožili krásný den plný
zážitků u nás pod Ještědem.

Soukenné náměstí

Soukenné náměstí, Liberec, 460 01

1.12.2018 od 17:00

Zjevení andělů, http://www.trhyvliberci.cz
Zjevení andělů na Soukenném náměstí před OD Dunaj.

8.12.2018 od 18:00

Vánoční ohňostroj, http://www.trhyvliberci.cz
Vánoční ohňostroj na Soukenné náměstí před OD Dunaj.

25.11.2018 až 23.12.2018

Adventní trh na Soukenném náměstí, http://www.trhyvliberci.cz

Spot Club

Švermova 19 / 62, Liberec, 460 10, http://www.facebook.com/SpotLbc

1.12.2018
7.12.2018
8.12.2018
15.12.2018
26.12.2018
28.12.2018

Prosincové akce ve Spot Clubu, http://www.facebook.com/pg/SpotLbc
Program: 1.12. Mindicted / 7.12. Bass ta fidli 2 / 8.12. Houbass & Dash / 15.12.
Confractus vol.5 w/ Daksinamurti / 26.12. Official after party Aquaphonic / 28.12. Acid
Techno Family Cristmas Spot.

Svijanská aréna Liberec

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

25.12.2018 až 1.1.2019 od 15:00 do
17:00

Vánoční bruslení ve Svijanské aréně

Tatáž Pakáž

Frýdlantská 185 / 6, Liberec

22.12.2018 od 21:00

Vánoční Matušky, http://www.facebook.com/events/1998393423791348/
Vánoční mejdan pro kamarády nejen z Liberce.

VK DUKLA Liberec

Jeronýmova 522, Liberec, 460 07

1.12.2018
22.12.2018

Extraliga Muži 18/19: Domácí utkání VK Dukla Liberec, http://www.vkdukla.cz
Rozpis utkání: 1.12. Odolena Voda / 22.12. Ostrava. Podrobnosti ke klubu najdete v
odkaze.

Vlakové nádraží Liberec

Nákladní 495, Liberec, 460 01, http://https://www.cd.cz/stanice/liberec/5454212,
http://www.jizdnirady.cz

1.12.2018 od 9:23

Parním vlakem na mikulášskou nadílku, http://www.cd.cz
Vyjeďte si na romantický výlet do Kryštofova Údolí mikulášským parním vláčkem s
historickými vagony. Čeká vás setkání s Mikulášem a jeho družinou i program plný
překvapení a dárků.

16.12.2018 od 13:56

Betlémské světlo, http://www.betlemskesvetlo.cz
Rozvoz Betlémského světla po republice proběhne díky skautským kurýrům vybranými
vlaky v neděli 16.12.2018. Do Liberce dorazí vlakem z Pardubic ve 13:56.

Výstaviště Liberec

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

8.5.2018 až 28.2.2019

Magický Himaláj, 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: út-ne:
10:00-18:00 hod.

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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ZŠ Vrchlického

Vrchlického 262 / 17, Liberec

21.10.2018
18.11.2018
16.12.2018
6.1.2019

Liberecká vzduchovková liga 2018/2019, http://www.strelbaliberec.cz
Sportovně střelecký klub Liberec zve na "Libereckou vzduchovkovou ligu", která se koná
v ZŠ Vrchlického.

Zoologická zahrada Liberec

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

12.9.2018 od 18:00
10.10.2018 od 18:00
14.11.2018 od 18:00
12.12.2018 od 18:00

ZooObjektiv, http://www.zooliberec.cz
Pravidelná neformální setkání a besedy se zoology liberecké zoo v pavilonu ZooExpo
(vstup do budovy z ul. Masarykova).

24.12.2018 od 9:00

Vánoční den - dobrovolné vstupné, http://www.zoliberec.cz
Zkraťe si čekání na Ježíška v zoologické zahradě. Zahrada bude otevřena od 9.00 do
15.00 hodin. Pokladna zavírá ve 14.00.

4.12.2018 od 14:00 do 16:00

Barborka v liberecké zoo, http://www.zooliberec.cz/barborka-v-zoo.html
Cukrárna Čapí hnízdo: vánoční dílničky, větvičky barborky zdarma, vánoční atmosféra.
Od 13 do 15 hodin (do uzavření podkladny) dostanete k jedné dospělé vstupence
dětskou vstupenku zdarma.

MCU Koloseum, o.p.s.

Gen. Svobody 83, Liberec 13, 460 01, http://www.universium.cz

8.12.2018 od 17:00

Vánoční koncert Severáčku, http://www.evstupenka.cz/akce/30102-vanocni-koncert-severacku
Vystoupí všechna oodělení sboru.

Kulturní centrum VRATISLAVICE
101010

Nad Školou 1675, Liberec 30 - Vratislavice nad Nisou, 463 11,
http://www.vratislavice101010.cz

1.12.2018

Rozsvícení vánočního stromu, http://www.facebook.com/events/2091460847831879/
Rozsvícení vánočního stromečku v atriu vratislavických Desítek proběhne v sobotu 1.
prosince 2018 od 15. hodiny. Doprovodný program zajistí mateřské školy, soubor Šafrán
a nebude chybět ani adventní trh. V závěru slavnostně rozsvítíme vánoční stromeček i
vánoční výzdobu obce.

Hotel Ještěd

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

31.12.2018 od 20:00

Silvestr Ještěd 2018, http://www.jested.cz
Program: občerstvení formou rautu, půlnoční guláš, novoroční přípitek, akci moderuje
Honza Žíla, vstupenky jsou slosovatelné - hlavní cena 10 tis. Kč v hotelu Ještěd.

14.11.2018 až 20.12.2018

Ještěd originál, http://www.facebook.com/events/2178341955530273/
Po loňském úspěchu pořádá Ještěd spol. s.r.o. ve spolupráci se Spolkem Ještěd 73 z.s.
opět výstavu původního vybavení hotelu a vysílače Ještěd. Vidět můžete originální
kousky vybavení, které byly navrženy přímo pro hotel Ještěd. Podívejte se na kousky,
které nejsou běžně k vidění.
, http://www.e-castolovice.cz/, http://www.pimprlaterium.cz, http://www.oucastolovice.cz/galerie-a-hudeka.html, http://www.bazylikaclub.cz/, http://www.zamekcastolovice.cz, http://www.estudanky.eu/693-vrbicka-studanka,
http://www.vrbice.info/sluzby/rozhledna/, http://www.javornice.cz/

5.12.2018 až 9.12.2018 od 9:00 do
17:00

Vánoční trhy na Bělišti, +420483389081, http://muzeumzb.cz/?cat=6
Aby pro vás nebylo předvánoční období jen obdobím shonu, zveme vás na tradiční
vánoční trhy do národopisné expozice. V druhém adventním týdnu si můžete odpočinout
a nasát jedinečnou vánoční atmosféru ve vyzdobených prostorech Běliště.

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 1.12.2018 do 31.12.2018
Bedřichov
Bedřichov

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

15.12.2018 od 10:00

Bedřichovský Bastard, http://www.bedrichovskybastard.cz
Start je jako vždy v centru Bedřichova v Jizerských horách, ale trať bude tentokrát zcela
nová a přizpůsobena zimnímu období. Závodníci se i nadále budou muset poprat trasou
vedoucí po okolních kopcích, ale v délce pouze mezi 6 až 7 kilometry. Stále je ale bude
čekat 17 až 19 umělých i přírodních překážek. Pokud je nepřekonají, bude je v cíli čekat
pořádný zimní trest.

Český Dub
Kostel sv. Ducha, Český Dub

Kostelní ulice, Český Dub, 463 43

26.12.2018 od 10:00

Česká mše vánoční Hej mistře
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby - Hej mistře

Dlouhý Most
Dlouhý Most

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

2.12.2018 od 16:30

1. neděle adventní na Dlouhém Mostě, http://www.dlouhy-most.cz
V kostele sv. Vavřince bude zapálena první svíce na adventním věnci. Od kostela se vydá
průvod na náves, kde bude rozsvícen vánoční strom, ke kterému přijde čert s Mikulášem.
Večer v kostele vystoupí dětský sbor ZŠ.

Frýdlant
Hrad a zámek Frýdlant

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

8.12.2018 až 9.12.2018 od 11:00 do
14:00

Přijďte si zazpívat na zámek vánoční koledy!, http://www.zamek-frydlant.cz
Přijďte si zazpívat vánoční koledy a podívat se, jak se Vánoce slavily na zámku. Prohlídky
se budou konat v sobotu i neděli v každou celou hodinu: v 11:00, 12:00, 13:00 a 14:00.
Rezervace nutná: zamek.rezervace@seznam.cz

Městské kino Frýdlant

Tyršova 1077, Frýdlant, 464 01, http://www.mesto-frydlant.cz

4.12.2018 od 19:00

Hexenšus

Radnice a náměstí T. G. M. Frýdlant

Frýdlant

2.12.2018 od 14:00 do 17:30

Frýdlantský advent

Hejnice
Galerie MCDO

Hejnice, 463 62

11.11.2018 až 4.1.2019 od 8:00 do
18:00

Výstava fotografií Camino na kolečkách, http://www.mcdo.cz
Putování jana Duška 640 km na vozíku Španělskem.

Hodkovice nad Mohelkou
Hodkovice nad Mohelkou

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

1.12.2018 od 14:00

Adventní setkání, http://www.hodkovicenm.cz
Ve 14:00 hodin slavnostní zahájení. Sbor Laurentius, vystoupení dětí z MŠ a ZŠ, příchod
anděla a andělská pošta, vánoční kostelní sbor, v 17:00 hodin slavnostní rozsvícení
vánočního stromu. Stánky s občerstvením zajištěny.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Kostel sv. Prokopa, Hodkovice nad
Mohelkou

Kostelní vrch, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42

2.12.2018 od 18:00
9.12.2018 od 18:00
16.12.2018 od 18:00
24.12.2018 od 22:00

Adventní koncerty v hodkovickém kostele, http://www.hodkovicenm.cz
Program: 2.12. Gospel Choir Liberec / 9.12. Solideo (vstupné 80 Kč) / 16.21. Bělský farní
sbor / 24.12. Půlnoční mše (od 22:00 hod.).

Městské kino Hodkovice nad
Mohelkou

Pražská 179, Hodkovice nad Mohelkou, 463 42,
http://www.hodkovicenm.cz/cs/kultura/mestske-kino.html

9.11.2018 až 28.2.2019

Mezi nebem a zemí..., http://www.hodkovicenm.cz
Vystavená díla: Akryl na plátně - Simony Karlovcové a Enkaustika - Anity Blažkové.
Výstava je přístupná před každým filmovým představením.

Hrádek nad Nisou
Hrad a zámek Grabštejn

Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.hrad-grabstejn.cz, http://www.grabstejn.cz

1.12.2018 od 9:00 do 16:00

Vánoce na Grabštejně
Zážitek z prohlídky na nádvoří umocní adventní melodie (skupina Subulcus), rozveselí
vás kejkle (kejklíř Martin), vánoční pocit navodí i oživlý betlém. Vánoční atmosféru
podpoří i stánky s vánoční krmí i cukrovím a také s drobnými dárečky a suvenýry.

2.12.2018 od 10:00 do 14:00
8.12.2018 až 9.12.2018 od 10:00 do
14:00
15.12.2018 až 16.12.2018 od 10:00 do
14:00

Adventní prohlídky na Grabštejně
V předvánočním čase si i letos budete moci opět prohlédnout slavnostně vyzdobené
interiéry a připomenout si tradice více či méně pozapomenuté. Prohlídky vycházejí
každou celou hodinu a trvají 50 až 60 minut, proto prosím dorazte teple oblečeni!

Chrám Pokoje, Hrádek nad Nisou

Lutherova 496 496, Hrádek nad Nisou, 463 34

22.11.2018 od 19:00 do 21:00
30.11.2018 od 18:00 do 20:00
9.12.2018 od 18:00 do 20:00

Kchun: Purgatio, +420608111973, http://www.kchun.cz
Dne 22.11. od 19. hod. v Oblastní galerii v Liberci, 30.11. od 18. hod. v Chrámu Pokoje v
Hrádku nad Nisou 9.12. od 18. hod. v kostele sv. Kryštofa v Kryštofově Údolí. Zažijte
lázně či kostel… skrze neobyčejný zážitek tmy, kresby světlem na stěny a oltářní obraz,
doprovázený zpěvem a čtením nejen Dantových textů z Božské komedie...

Multifunkční centrum Brána
Trojzemí, Hrádek nad Nisou

Horní náměstí 71, Hrádek nad Nisou, 463 34, http://www.branatrojzemi.cz

26.11.2018 až 28.2.2019

100 chvil, 100 okamžiků, http://www.branatrojzemi.cz
Ohlédnutí za uplynulými sto lety v Hrádku nad Nisou. Sto fotografií, sto událostí
vybraných z městských kronik 1918-2018.

Chotyně
Chotyně

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

1.12.2018 od 14:00 do 18:00

Chotyňský adventní trh, http://www.chotyne.cz
DPS Chotyně: IV. ročník kouzelných trhů s neopakovatelnou atmosférou a rozsvícením
vánočního stromu.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
Chrastava
Chrastava

Chrastava, http://www.chrastava.cz

1.11.2018 až 5.12.2018

Strom splněných přání, http://www.chrastava.cz
Pod stromeček do Infocentra Chrastava můžete donést nezabalené dárky dle přáníček
dětí z Dětského domova Krompach nebo dárky pro psí útulek Azyl Pes Krásný Les.

Jablonec nad Nisou
Dům Jany a Josefa V.
Scheybalových

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

1.12.2018 od 15:30,
od 17:00

Dílnička a požehnání adventních věnců, http://www.jablonec.com,,
http://www.farnostjablonec.cz

První adventní nešpory s žehnáním věnců, které si lidé mohou přinést nebo vyrobit s
pomocí lektorky
2.12.2018 od 15:00 do 19:00

Setkání s řemeslem, http://www.jablonec.com
Umělecký řezbář Roman Marek předvede své umění v rámci výstavy Z voňavého
polínka…

12.10.2018 až 8.12.2018

Julie Winterová mezerová (1893 - 1980) - malby a kresby
Pozvánka na novou výstavu. Městská galerie MY pro vás přichystala výstavu, která
pohladí duši...

1.11.2018 až 9.3.2019

Z voňavého polínka..., http://www.jablonec.com
Panenky, betlémáky ale i kolébku nebo kolovrat, to vše dovedly vykouzlit ruce lidových
řezbářů z voňavého dřeva.

Eurocentrum Jablonec nad Nisou

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

13.11.2018 až 14.1.2019

Zátiší D. Lühringové Sportovní fotografie Václava Novotného, http://www.ejbc.cz
Výstava fotografií

Jablonec nad Nisou

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

14.11.2018 až 1.12.2018

Jaroslav Švihla
Pozvánka na výstavu obrazů akademického malíře

14.11.2018 až 14.12.2018

Raduše Chocholoušová, http://placjablonec.cz
Objektová výstava (k nahlédnutí prosklenými dveřmi kapličky)

Kino Radnice

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

15.12.2018 od 18:45

Opera na plátně kina: La Traviata – Giuseppe Verdi, +420725030990,
http://www.kinajablonec.cz/databaze-filmu/la-traviata-%7C-giuseppe-verdi-1941

Přímé přenosy a záznamy operních představení z předních světových operních scén.
Klub Na Rampě

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

1.12.2018 od 14:00

BURZA VINYLŮ, http://www.klubnarampe.cz
Přítomnost prodejců z okolí vítána, burza od 14-17 hodin. Prodejci hlaste se na tel. 733
654 408.
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
1.12.2018 od 20:00

OLIN NEJEZCHLEBA & KYBABU, http://www.klubnarampe.cz
Jaroslav Olin Nejezchleba - český rockový violoncellista, baskytarista, zpěvák a houslista
se svou kapelou Kybabu.

2.12.2018 od 18:00

ZIMNÍ MINIATURY VOL. IV, http://www.klubnarampe.cz
Company DaM uvádí tanečně hudební večer s předzvěstí adventu. Ohlédněme se
vpřed…

4.12.2018 od 18:30

KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz
Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

5.12.2018 od 19:00

NÁVOD NA CHYTRÉ CESTOVÁNÍ, http://www.klubnarampe.cz
Tipy na cesty, které ušetří spoustu času a peněz s Hanou Machalovou. Zůstávat doma je
drahé!

7.12.2018 od 19:00

SALSA TANČÍRNA A PÁRTY, http://www.klubnarampe.cz
Taneční lekce s Martinem Rejmanem (od 19-20 hodin), poté latino párty!

8.12.2018 od 20:00

STO ZVÍŘAT - ELEPHANTOUR, http://www.klubnarampe.cz
Kapela vznikla na začátku 90. let na troskách studentského rock and roll bandu jako
reakce na anglickou vlnu ska. Od té doby ušli v rámci žánrů dlouhou cestu lemovanou
rocksteady, reggae, swingem i rockem.

8.12.2018 od 22:00

AFTERPÁRTY DJ DA ROOT, http://www.klubnarampe.cz
Afterpárty s klubovým Dj Da Root po koncertu Sto zvířat, v hospodě.

11.12.2018 od 19:30

DOTKNOUT SE NEBE - MAREK HOLEČEK, http://www.klubnarampe.cz
Hovory a promítání Máry Holečka o tom, jak se rodil první český prvovýstup na
osmitisícový kopec, před kterým nakonec smeknul celý svět nebo výstup na nedotčený
vrchol v ledovém království...koláž expedic a života za poslední rok.

13.12.2018 od 19:00

BAJKAL NA KAJAKU, http://www.klubnarampe.cz
100 dní dobrodružného sibiřského pádlování zažil a vypráví Marek Šimíček.

14.12.2018 od 20:00

VÁNOČNÍ JABLKOŇ, http://www.klubnarampe.cz
Tryskající směr hudebního humoru s atmosférou Vánoc! Předkapela The Bladderstones.

15.12.2018 od 20:00

VÍTKOVO KVARTETO A VETERÁNI STUDENÉ VÁLKY, http://www.klubnarampe.cz
Bigbeatový koncert.

16.12.2018 od 16:00

VÁNOČNÍ BESÍDKA STUDIA KOKOS, http://www.klubnarampe.cz
Uslyšíte to nejlepší z hudebního Studia Kokos. Sbor, kapely, sólisty. Vánoční i vlastní
písně v zajímavých aranžích.

18.12.2018 od 18:30

KVÍZ NA RAMPĚ, http://www.klubnarampe.cz
Poskládejte 2-8členný tým a otestujte své znalosti!

19.12.2018 od 19:30

ZA HRANICEMI MOŽNOSTÍ /OVER THE LIMIT/, http://www.klubnarampe.cz
„Ty nejsi lidská bytost, jsi atletka.“ Dokument o ruském tréninkovém systému.

21.12.2018 od 20:00

VICHR Z HOR A HOSTÉ, http://www.klubnarampe.cz
Tradiční vánoční představení příležitostného jabloneckého divadelního spolku Vichr z hor
a jeho hostů.

22.12.2018 od 21:00

HOREČKA SOBOTNÍ NOCI, http://www.klubnarampe.cz
Největší rockové hity na plátně uvádí Petr Vobořil.

23.12.2018 od 20:00

NŮŽ, http://www.klubnarampe.cz
Kapela z trosek jiných kapel. Kapela z Jablonce i Prahy. Kapela z lásky k hudbě a pro ni.
Hudba proti světu. Je to Vaše Kapela...!
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
24.12.2018 od 23:00

JEŽÍŠEK TU NECHAL PRO VÁS…, http://www.klubnarampe.cz
Dárek, hudbu na přání a pohodu.

25.12.2018 od 18:00

CO ZŮSTALO POD STROMKEM, http://www.klubnarampe.cz
Muzika, filmy a akční dárky.

26.12.2018 od 22:00

AFTERPÁRTY PO SHK, http://www.klubnarampe.cz
Funky afterpárty DJ Da Roota po koncertě Superherokillers (Eurocentrum).

27.12.2018 od 19:30

SAMA V PYRENEJÍCH- PĚŠKY OD MOŘE K MOŘI, http://www.klubnarampe.cz
O sólovém přechodu Pyrenejí od Atlantiku k Středozemnímu moři po tzv. Haute Route
Pyrenées (HRP), která je někdy označována za nejtěžší trek v Evropě, vypráví Linda
Fache Rousová.

28.12.2018 od 20:00

KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS! AKUSTICKY, http://www.klubnarampe.cz
Český „rockový Ježíš“ s kapelou tradičně mezi svátky na Rampě!

29.12.2018 od 20:00

BAY BAY, BLUES DOCTORS A MARŠÁL BAZÉN, http://www.klubnarampe.cz
Předsilvestr na Rampě – jablonecké kapely (bigbít, rock´n´roll) doplněné dalšími hosty v
neformálním hudebním večírku.

30.12.2018 od 18:00

SILVESTR O DEN DŘÍV, http://www.klubnarampe.cz
Drinky v akci, muzika..

Koncertní sál ZUŠ Jablonec

Podhorská 43, Jablonec nad Nisou , 466 01

12.12.2018 od 18:00

Jablonecké maličkosti, http://www.jablonec.com
Představení nové knihy o Jablonci nad Nisou, kniha první, Marek Řeháček, Petr Ferdyš
Polda a hosté

Kostel sv. Anny, Jablonec nad Nisou

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

2.12.2018 od 15:00

Adventní zpívání, http://www.jablonec.com
Zapálení první adventní svíce (15 h), koncert adventních melodií v podání smíšeného
pěveckého sboru Zničehonic pod vedením Jaroslava Koutského (v 15 a 16 h)

Městské divadlo Jablonec nad
Nisou

Liberecká 1900 / 5, Jablonec nad Nisou, 466 01, http://www.divadlojablonec.cz

5.11.2018 až 31.12.2018

Keramičky od Magdičky, +420483310064, http://www.divadlojablonec.cz
Výstava prací žen z keramické dílny Magdalény Jirsové

Mírové náměstí

Jablonec nad Nisou , 466 01

2.12.2018 od 17:00

Rozsvícení vánočního stromu, http://www.ejbc.cz
Slavnostní rozsvícení stromu před radnicí s adventním programem, ve kterém vystoupí
dětský pěvecký sbor Vrabčáci a český král swingu Jan Smigmator.

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou

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

1.12.2018 od 10:00 do 14:00

Bižuterní kurz pro dospělé, +420483369011, http://www.msb-jablonec.cz
Přijďte se ozdobit do muzea! Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou pro vás
připravilo další z oblíbených kurzů pro dospělé. Pod vedením zkušené lektorky Věry
Černé si vyrobíte šperk ze skleněných perlí, obšívaných síťovým stehem.

30.1.2018 až 31.12.2018

Jablonec nad Nisou - mincovní město České republiky, +420483369011,
http://www.msb-jablonec.cz

V letošním roce 2018 je to právě 25 let, kdy byla založena společnost Česká mincovna.
Jablonec nad Nisou se od té doby může pyšnit titulem mincovní město.
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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
Stará radnice - Městská knihovna,
Jablonec nad Nisou

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

3.12.2018 od 10:00

VÁNOCE, +420484846350

4.12.2018 od 17:00

BYLO NEBYLO STO LET TOMU ..., +420484846350

6.12.2018 od 14:00

LUŽICKÉ HORY, +420484846350

10.12.2018 od 15:30

NEŽ POSTAVÍME SNĚHULÁKA, +420484846350

11.12.2018 od 17:00

INSIGHT NA MARSU, +420484846350

12.12.2018 od 15:00

ZLATÁ MAKOVICE a KNOFLÍKOHRANÍ S KNÍŽKAMI, +420484846350

18.12.2018 od 14:00

HRÁTKY S PAMĚTÍ , +420484846350

18.12.2018 od 17:00

TRUTNOVSKO, +420484846350

3.12.2018 až 28.2.2018

ŠEROSVIT DUŠE MÉ, +420484846350

1.10.2018 až 28.2.2019

Městská knihovna "40" , http://www.knihovna.mestojablonec.cz
Výstava věnovaná budově staré radnice a 40. výročí přestavby na knihovnu

Jablonné v Podještědí
Bazilika minor sv. Vavřince a sv.
Zdislavy

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

2.12.2018 od 15:00 do 16:00

Koncert - Andělé v oblacích prozpěvují, +420602858800
Od 15 hodin se uskuteční koncert v bazilice minor sv. Vavřince a sv. Zdislavy a pak se
všichni přesunou na náměstí Míru, kde se v 16 hodin zapálí 1. adventní svíce. Před
zapálením svíce zazpívá sbor, který zpíval v bazilice. Všichni jste srdečně zváni

náměstí Míru Jablonné v Podještědí

náměstí Míru 22, Jablonné v Podještědí, 471 25

1.12.2018 od 11:00 do 21:00

Mikulášský jarmárek s rozsvěcením vánočního stromečku
Tradiční slavnostní rozsvícení vánočního stromečku na náměstí v Jablonném s bohatým
kulturním programem, stánkovým prodejem, předváděním řemesel a ohňostrojem.
Nebudou chybět ani čerti s Mikulášem a bude zajištěno bohaté občerstvení.

Zámek Lemberk

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

16.12.2018 od 14:30

Vánoční koncert na zámku Lemberk
Příjemné zakončení návštěvnické sezóny na zámku Lemberk v podání komorního
smíšeného pěveckého sboru Canzonetta pod vedením sbormistra Radomíra Starého.

1.12.2018 až 2.12.2018 od 10:00 do
14:00

Vánoční hrané prohlídky na zámku Lemberk aneb Nové zvyky nové republiky
Námětem hry je stoleté výročí vzniku Československé republiky a s tím spojené
společenské změny v rodině Clam-Gallasů. Začátek prohlídek: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00
a 14.00 hodin.

8.12.2018 od 10:00 do 14:00

Vánoce na zámku Lemberk aneb Přijde i Mikuláš, čert a anděl
Prohlídky vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple.
Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty obohacena o příchod Mikuláše, andělů a čertů.
Prohlídka s průvodcem: 10.00; 11.00; 12.00; 13.00 a 14.00 hodin.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
9.12.2018 od 10:00 do 14:00
15.12.2018 od 10:00 do 14:00
16.12.2018 od 10:00 do 13:00

Vánoce na zámku Lemberk
Prohlídka vánočně vyzdobeného clam-gallasovského apartmá včetně zámecké kaple.
Ukázka vánočního slavení a zvyků šlechty. Prohlídka s průvodcem: 10.00; 11.00; 12.00;
13.00 a 14.00 hodin.

Jeřmanice
Jeřmanice

Pastevní 274, Jeřmanice, 463 12, http://www.jermanice.cz

2.12.2018 od 17:00

Rozsvícení vánočního stromku a koncert sboru Musica Fortuna,
http://www.jermanice.cz

Program: 17:00 hod. adventní koncert v kostele sv. Anny v Jeřmanicích, v 18:00 hod.
rozsvícení stromečku, čaj a svařák na zahřátí.
6.12.2018 od 17:00

Vánoční dílničky, http://www.jermanice.cz
Přijďte si společně se svými dětmi vyrobit vánoční hvězdu do mateřského centra
Klubíčko. Vstup zdarma.

8.12.2018 od 15:00

Mikulášská nadílka v Jeřmanicích, http://www.jermanice.cz
Kulturní jizba Jeřmanice: Můžete se těšit na odpoledne plné zábavy a muziky, divadlo
Krtek, nadílku Mikuláše, anděla a čertů. Vstup zdarma.

Restaurace Obří sud Javorník

Javornická 350, Jeřmanice, 463 12, http://www.areal-obrisud.cz

1.12.2018

Mikulášská nadílka v restauraci Obří sud,
http://www.areal-obrisud.cz/mikulasska-nadilka-v-restauraci-obri-sud.html

V čase 15-18 hod. nadílka pro děti s Magdou Reifovou a Jiřinou Vackovou (info o
vstupenkách na webu), od 20 hod. nadílka pro dospělé s Davidem Wiljo Kangasem. Tento
den se děti do 15 let mohou svézt v čase 10-19 hod. lanovkou zdarma.
Kryštofovo Údolí
Kostel sv. Kryštofa, Kryštofovo
Údolí

Kryštofovo Údolí, 460 02

9.12.2018 od 18:00
16.12.2018 od 18:00
26.12.2018 od 18:00

Adventní koncerty v Kryštofově Údolí, http://www.krystofovoudoli.eu
Adventní koncerty: 9.12. Kchun - Purgatio / 16.12. Žáci ZUŠ Liberec se svými pedagogy /
26.12. Svatoštěpánský koncert.

Kryštofovo Údolí

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

1.12.2018 od 17:00

Slavnostní rozsvícení Jírova betlému, http://www.krystofovoudoli.eu
Slavnostní rozsvícení Jírova betlému: Aries, Akordeonový soubor ZUŠ Stráž pod Ralskem.

5.12.2018 od 17:00

Mikulášská besídka, http://www.krystofovoudoli.eu
Ve středu 5. 12. 2018 od 17:00 hodin se bude v sále Hospůdky U Kryštofa konat
Mikulášská besídka. Pro předem objednané děti bude připravena nadílka, prosíme,
registrujte se na info@kudoli.cz nebo na tel. 722 634 282 u Martiny Žilkové. Po besídce
bude pro děti připraveno promítání pohádky.

Lázně Libverda
Informační centrum Lázně Libverda

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

1.12.2018 od 9:00 do 11:00

Vánoční tvořivá dílna, +420482322151
Obec Lázně Libverda zve všechny libverdské děti, maminky, babičky na výrobu
vánočních dekorací.

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
27.9.2018 až 20.12.2018

Pozvánka na výstavu fotografií Romana Grebsona Grebeníčka - Lidé na mých
cestách
Sdružení ARTEFAKTUM - CZ a Obec Lázně Libverda pořádá výstavu fotografií Romana
Grebsona Grebeníčka

Mníšek
Mníšek

Mníšek, 463 31, http://www.obec-mnisek.cz

2.12.2018 od 17:00

Rozsvícení vánočního stromu, http://www.obec-mnisek.cz
Rozsvícení vánočního stromu se koná na prostranství u kostela sv. Mikuláše v Mníšku.
Letos poprvé za námi přijde i Mikuláš, anděl a čerti.

8.12.2018 od 14:00 do 17:00

Vánoční slavnosti aneb Staročeské Vánoce, http://www.obec-mnisek.cz
ZŠ Mníšek: prodejní vánoční trhy, dílničky ve staročeském duchu a další doprovodné
akce.

Osečná
Osečná

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

28.12.2018 od 18:00

Den otevřených dveří na radnici v Osečné, http://www.osecna.cz
V pátek 28. prosince 2018 od 18.00 hodin proběhne v aule radnice v Osečné tradiční
„Den otevřených dveří“. Cílem tohoto setkání bude vyhodnocení starého roku.

Proseč pod Ještědem
Proseč pod Ještědem

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

2.12.2018
9.12.2018
16.12.2018
23.12.2018

Advent v Proseči pod Ještědem, http://www.ppj.cz
Program: 2.12. od 15 hod. Mikulášská besídka v sokolovně / 2.12. od 17 hod. Rozsvícení
stromu u OÚ / 9.12. od 14 hod. vánoční dílnička pro děti v sokolovně / 9.12. od 17 hod.
Advent u Starých / 16.12. od 17 hod. Advent u Starých / 23.12. od 17 hod. Advent u
Starých.

Stráž nad Nisou
Stráž nad Nisou

Stráž nad Nisou, 463 03, http://www.straznnis.cz

1.12.2018 od 15:30 do 16:30

Mikuláš na náměstí, http://www.straznnis.cz
Obec Stráž n. Nisou srdečně zve na "Mikuláše na náměstí" (dárek lze objednat a zaplatit
na OÚ do 27.11. ). Občerstvení zajišťují hasiči. Po skončení akce navazuje rozsvícení
stromku.

Sychrov
Státní zámek Sychrov

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

8.12.2018 od 18:00

Jazzový večer na zámku Sychrov, http://www.zamek-sychrov.cz
Letos se již potřetí zámecký ineriér promění v jazzovou dílnu – opět v podání liberecké
kapely Jiří Mašík Quartet. Jazz se rozezní v 19.15, předcházet mu bude večerní prohlídka
vánočně laděných zámeckých interiérů začínající v 18 hodin. Předprodej vstupenek
pouze na www.evstupenka.cz.

1.12.2018 od 9:00 do 18:00
2.12.2018 od 9:00 do 16:00

Adventní trhy
Tradiční trhy spojené s ukázkami řemesel, prodejem tradičního zboží a bohatým
programem pro děti i dospělé. Vánoční atmosféru umocní i betlém v nádvoří. Nově
nabízíme také možnost dětských "čertovských" prohlídek po oba dva dny, vždy 10, 11,
12, 14 a 15 hodin. Tyto prohlídky nejsou součástí vstupného na tržiště. Vstupenky:
www.evstupenka.cz

Městské informační centrum Liberec
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Stručný přehled akcí
v Liberci a okolí
od 1.12.2018 do 31.12.2018
26.12.2018 od 16:00 do 17:30,
od 18:00 do 19:30

Vánoční koncert na Sychrově
Tradiční vánoční koncert v zámecké galerii. Účinkují: Martin Moudrý – klavír, Radek Krejčí
– basbaryton, Jan Ondráček – tenor, Jitka Sedláčková – recitace.

Šimonovice
Šimonovice

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

1.12.2018
2.12.2018
9.12.2018
16.12.2018

Advent v Šimonovicích, http://www.simonovice.cz
Program: 1.12. od 16 hod. slavnostní rozsvícení vánočního stromu / 2.12. od 15 hod.
dětská mikulášská besídka v restauraci U Potůčku / 9.12. od 15 hod. vánoční tvoření s
Pájou Papagájou / 16.12. od 17 hod. betlémské světlo k dispozici u kapličky Božího
milosrdenství v Minkovicích.
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