Najdi světelný ornament – trasa s kvízem
12.5.2015

Jablonecký deník

(lek)

Mezi Jabloncem a Libercem bude jezdit každou hodinu historický autobus. Jízdné dobrovolné. Odjezd
z JBC / Muzeum skla a bižuterie: 17.00; 18.00; 19.00; 21.00; 22;00; 23.00 Odjezd z LBC /
Severočeské muzeum: 17.00; 18.00; 19.00; 21.00; 22;00; 23.00
Jablonec n. N. – K celostátnímu Festivalu muzejních nocí se letos připojí i Dům Jany a Josefa V.
Scheybalových v Jablonci nad Nisou. Tradiční prohlídka expozice věnované zdejším národopiscům
bude okořeněná jazzovou hudbou, stínovým divadlem a výrobou vlastních lampionů. Ponese se ve
znamení světla, stejně jako celý festival.
Strávit noc v muzeu se nepoštěstí každý den. Kdo by o takový zážitek stál, má příležitost v
pátek 15. května. Začíná totiž 11. celostátní Festival muzejních nocí, a to společnou
liberecko-jabloneckou Muzejní nocí pod Ještědem. V Jablonci se od 18 hodin až do půlnoci otevře
Muzeum skla a bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových.
Obě instituce chystají program pro veřejnost, jehož spojovacím prvkem je světelný lampion.
Ten si mohou návštěvníci vyrobit v každé z nich a vydat se s ním na tajuplnou noční cestu, při níž
budou hledat symboly ukryté v dalších lampionech rozmístěných ve výkladech obchodů. Za správně
vyřešený kvíz je čeká malá odměna.
S program v Domě Jany a Josefa V. Scheybalových letos pomáhají jablonečtí gymnazisté a
secvičují originální divadelní a taneční kusy vytvořené speciálně pro muzejní noc. „Mohu prozradit, že
celý večer se ponese v duchu 60. let a diváci uvidí stínové divadlo pro malé i velké, taneční kreace na
hudbu Jiřího Šlitra a S. Prokofieva. O muzejní noci je totiž naposledy otevřená také hojně
navštěvovaná výstava kreseb Jiřího Šlitra, která je k prohlédnutí též v Domě manželů Scheybalových,”
vysvětluje Lea Machurová z Jabloneckého kulturního a informačního centra. “Přijďte se sami podívat,
jak se hra se světlem a stínem studentům povedla. Večerem vás budou navíc provázet jazzové
melodie,” láká Lea Machurová.
V průběhu celého večera hraje soubor JAZZTET ZUŠ Jablonec n. N. nestárnoucí jazzové
melodie. Dále uvidíte živé písně J. Šlitra v podání studentů gymnázia Dr. A. Randy.
Dům Jany a Josefa Scheybalových
18:00 – 23:30 – Výtvarná dílna pro děti i dospělé – vytvořte si lampion! 18:30 STÍNOVÁ POHÁDKA –
studenti gymnázia Dr. A. Randy 19:30 STÍNOVÁ POHÁDKA – studenti gymnázia Dr. A. Randy 20:00
TANEC – studenti gymnázia U Balvanu 21:00 STÍNOVÉ DIVADLO – studenti gymnázia Dr. A . Randy
21:30 TANEC – studenti gymnázia U Balvanu 22:00 STÍNOVÉ DIVADLO – studenti gymnázia Dr. A.
Randy 22:30 TANEC – studenti gymnázia U Balvanu 23:00 STÍNOVÉ DIVADLO – studenti gymnázia
Dr. A. Randy 23:55 PŘEKVAPENÍ na závěr
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