V Liberci a Jablonci připravují Muzejní noc pod Ještědem
3.6.2013, Mladá fronta DNES
LIBEREC/JABLONEC NAD NISOU
Muzejní noc pod Ještědem otevře příští sobotu návštěvníkům několik muzeí a galerií v Liberci
a sousedním Jablonci nad Nisou.
Aby mohli lidé stihnout z programů co nejvíce, budou po Liberci i mezi oběma městy jezdit
historické tramvaje a autobusy.
„Podobný společný projekt připravila muzea a galerie poprvé. Tématem bude 40. výročí
otevření horského hotelu a vysílače Ještěd,“ řekla ředitelka jabloneckého Muzea skla a bižuterie
Milada Valečková.
O muzejní noci budou moci lidé pod Ještědem zdarma navštívit Severočeské muzeum,
Oblastní galerii, Galerii U rytíře a IQpark v Liberci a v sousedním Jablonci se jim otevře Muzeum skla
a bižuterie a Dům Jany a Josefa Václava Scheybalových. Všude je připraven kulturní program a
výtvarné dílny, při kterých budou děti zdobit dřevěné figurky Ještědáčků. „Program jsme zkoordinovali
tak, aby návštěvníci z Jablonce i Liberce měli možnost postupně jednotlivé akce navštívit,“ doplnila
pedagožka jabloneckého muzea Jaroslava Vaňová.
Večerní atrakce: žonglování skupiny Tucet kulí
Hlavní večerní atrakcí v jabloneckém muzeu bude světelné žonglování skupiny Tucet kulí.
Severočeské muzeum otevře věž a také terasu, návštěvníci dostanou možnost vyzkoušet si historické
kostýmy a vyfotografovat se v nich. V programu se představí třeba skupina mužoretů Artrosa.
Liberecká galerie zase vezme návštěvníky do zákulisí. Připraveno bude i speciální občerstvení domácí bratwurst (tradiční německá klobása) vyrobená žitavským řezníkem podle tradiční receptury z
18. století.
IQpark v libereckém Centru Babylon připravil řadu workshopů, při kterých budou návštěvníci
odhalovat třeba tajemství neviditelného inkoustu, vyrábět svítící sliz, zkoumat mikrosvět nebo s Willym
Wonkou vyrábět želatinové bonbony a čokoládu. Připravena je show s experimenty, „které by vám
doma neprošly“ nebo experimenty se vzduchem. Liberecký pivovar Konrad uvařil k této příležitosti
nový speciál - limitovanou edici nealkoholického piva Ležák muzejní noci.
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