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Ohnivou show, ukázky produkce sklářských škol, jízdy historických autobusů a tramvají, nabídka
muzeí v Jablonci a Liberci, prostory Oblastní galerie, lampionová cesta centrem Jablonce, ale také
třeba noční prohlídka botanické zahrady. To vše a navíc zdarma nabídne Muzejní noc pod Ještědem.
Jablonec n. N., Liberec – Festival muzejních nocí se letos koná v České republice po jedenácté. Letos
poprvé se ale jeho zahájení uskuteční právě v Liberci. „Věřím, že máme co nabídnout,“ říká za
pořadatele náměstkyně hejtmana pro kulturu Hana Maierová. Návštěvníci si budou moci během jediné
noci zdarma projít Severočeské muzeum v Liberci, Oblastní galerii či nedaleké Technické muzeum v
prostorách bývalých LVT. Svůj stan tu rozbije také iQlandie nebo vratislavické muzeum automobilů.
Na prohlídku zve Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Mezi oběma městy bude návštěvníky
po celý večer převážet kyvadlová doprava historickými autobusy.
Cestu centrem ozáří lampiony
V Jablonci pojali muzejní noc jako svátek světel. Od muzea, kde bude také zastávka kyvadlového
autobusu ze 60. let do Liberce, až k Památníku manželů Scheybalových povede lampionová cesta. V
této bývalé faře je také připraven program s černým divadlem Marka Sýkory a s hudbou Jiřího Šlitra.
Muzejní noc je i poslední příležitostí, kdy si tam lidé budou moci prohlédnout výstavu jeho kreseb.
Kulturní křižovatka a Ostrov pokladů
Stejně jako loni se v centrem dění stane Masarykova třída v Liberci. „Je to takový ostrov pokladů,
kulturní křižovatka města,“ upozornil na koncentraci dvou muzeí a galerie ředitel Severočeského
muzea v Liberci Jiří Křížek.
„Letos pojmeme akci skutečně ve velkém, slibuje náměstkyně Maierová. Na křižovatce s
Vítěznou ulicí vyroste improvizované pódium, kde program v 17 hodin zahájí pro veřejnost. Půl hodiny
před půlnocí jej zakončí ohňostroj. Ohňová show s žongléry a polykači světla bude i součástí
programu v nedaleké Oblastní galerii. Světlo a oheň je totiž ústředním tématem letošní muzejní noci.
„Připravili jsme komentované prohlídky, výtvarný workshop, baletní představení i ohnivou show,“
přiblížil ředitel galerie Jan Randáček.
Podrobný časový program muzejní noci v Jablonci nad Nisou, včetně jízdního řádu autobusů
do Liberce najdete už zítra ve vydání Jabloneckého deníku.
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