Muzejní noc otevře již dnes své poklady
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Cestovní ruch
Liberec - Těšit se můžete i na světelnou žonglérskou show, koncerty a závěrečný ohňostroj.
"
Tématem jedenáctého ročníku Festivalu muzejních nocí je světlo, které se ponese celou slavností.
Festival sdružuje Muzejní noci z celé ČR, ta liberecká má přívlastek pod Ještědem. Koná se už dnes.
Festival bude oficiálně zahájen v 15.00 hodin v Severočeském muzeu, od 17.00 hodin startuje
program pro veřejnost. Otevřeno bude také muzeum v Jablonci nad Nisou, kam zájemce převezou
historické autobusy.
Do akce se zapojila nejen muzea, ale i Botanická zahrada, Oblastní galerie Liberec a iQLANDIE, a pro
návštěvníky připravily bohatý program. Botanická zahrada otevře v 18:00 nový pavilon s nasvícenými
vzácnými modrými lekníny a viktorií královskou. V Technickém muzeu (v prostorách bývalých LVT) se
kromě prohlídky dozvíte jak světlo slouží technice. Pohled na noční Liberec se naskytne hned na dvou
místech, z věže Lidových sadů a terasy a věže Severočeského muzea.
Část programu proběhne pod širým nebem v ulicích Vítězná a Masarykova. Zahraje tu třeba
Big'O'Band Marka Ottla. Chybět nebudou ani stánky regionálních výrobců potravin. Vstup na všechny
akce je zdarma.
Představí se také sklářské školy
Letošní novinkou muzejní noci bude i prezentace tří uměleckých škol z regionu. Přímo v prostorách
Severočeského muzea bude nainstalovaná výstava unikátních prací studentů z Kamenického Šenova.
„Budou tam stojanové lampy. Druhou částí bude venkovní expozice svítidel, které jsme vyrobili
speciálně pro tuto příležitost," popsal ředitel šenovské školy Pavel Kopřiva. Návštěvníci uvidí třeba
skleněný lustr sestavený z foukaných dutých stonků či historické lampiony. „Železnobrodská škola
bude předvádět foukání skleněných figurek v Severočeském muzeu, škola z Nového Boru bude mít
zase pec před Technickým muzeum," přiblížila náměstkyně hejtmana Hana Maierová.
Festival muzejních nocí v Libereckém kraji bude pokračovat následující den v Městském muzeu ve
Frýdlantu. Poté se přesune do dalších měst a skončí 13. června.
Osobní doprava bude omezena, k místu vás zavezou veteráni
Na křižovatku Masarykovy a Vítězné ulice se kvůli uzavírce autem dostanete jen s obtížemi. Lepší je
využít hromadnou dopravu. Z Rybníčku do Lidových sadů budou vyjíždět historické tramvaje
Boveraclubu. V provozu bude tzv. „plecháč" z 60. let a předválečná tramvaj z roku 1927. Mezi
Libercem a Jabloncem nad Nisou budou stejně jako loni pendlovat historické autobusy. Půjde o typy z
roku 1968 a 1972.
Půjde o přímé linky. Zastávky budou na Masarykově třídě a před Muzeem skla a bižuterie v Jablonci
nad Nisou. „Jízdné bude dobrovolné. Na základě loňské zkušenosti ale víme, že se podařilo získat víc
peněz, než kdyby se prodávaly klasické jízdenky," doplnila mluvčí společnosti BusLine, která linku
bude provozovat. Výtěžek z jízdného půjde na rekonstrukci dalších historických vozů, které má v péči
parta nadšenců z Boveraclubu.
Jízdní řád autobusů
Historické autobusy zajistí zítra kyvadlovou dopravu mezi muzei v Liberci a Jablonci. Jízdné bude
dobrovolné.
Časy odjezdů:
Z Liberce, stanoviště Severočeské muzeum

17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 a 23.00
Jablonec, stanoviště Muzeum skla a bižuterie
17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 a 23.00
Uzavírka
V pátek bude od 12.00 pro automobilovou dopravu uzavřena křižovatka ulic Vítězná a Masarykova.
Uzavírka potrvá až do skončení akce, cca do páteční půlnoci. Z Husovy ulice se auta po Vítězné
dostanou jen k odbočce do Lázeňské ulice, z druhé strany od Štefánikova náměstí ke Gorkého ulici.
Pokud se na muzejní noc vydáte autem, můžete zaparkovat na odstavné ploše v areálu bývalého
Výstaviště, kam se dostanete z Gorkého ulice. Kapacita parkoviště je ale omezena zhruba pro stovku
aut.
Muzeum ukáže šaty z optických vláken
V Severočeském muzeu zahájí Muzejní noc v zítra 17:00. Až do půlnoci bude připraven například
lampionový workshop nebo ukázka výroby skleněných figurek. Návštěvníci uvidí také šaty se šperky
ze svítících neonových tyčinek, které společně vytvořily studentky Střední uměleckoprůmyslové školy
v Železném Brodě.
Ve 21:00 a ve 22:00 mohou návštěvníci shlédnout módní přehlídku futuristických oděvů s optickými
vlákny Zuzany Hrubošové. Šaty měly premiéru letos ve Vancouveru a v pátek budou poprvé
představeny v Evropě. Po skončení přehlídek budou modely až do půlnoci vystaveny v budově
muzea. Od 17:00 do půlnoci se návštěvníkům otevře věž a terasa muzea. Prohlídka je zdarma.
Do Galerie za hrou světla a stínu
K noční prohlídce zve i Oblastní galerie. Kromě prezentace výtvarných děl se tu setkáte i s divadlem.
Uvidíte například loutkovou stínohru Sávitrí. na motivy staroindické báje byla s úspěchem přestavena
ve více než deseti zemích Evropy. Začátek je v 18:00.
Od 18:00 do 21:00 každou celou hodinu proběhnou komentované prohlídky na téma Lampiony a
lucerny, Václav Špála Rapsodie v modrém a lázně ve světle historie. Ve 22:30 předvedou v prostoru
před galerií své umění profesionální žongléři z Jablonce.
Noc osvětlí chemické pokusy
Svůj program představí iQLANDIE zítra na pódiu před Oblastní galerií Liberec a ve stanovém
městečku vedle Severočeského muzea. Připraveny budou experimenty s vesmírnou zimou a další
badatelské aktivity. Návštěvníci si budou moci vyrobit lampion, objevit tajemství mikrosvěta, ochutnat
hmyzí pochoutky, luštit hlavolamy a kvízy, nebo si zkusit vyměnit kolo u auta na čas. Na pódiu před
galerií začne v 18:30 pohádka O chemickém království s množstvím pokusů a ve 21:30 světelná show
s ohni, výbuchy a kouřem.
V Jablonci zahrají studenti gymnázia
V Muzeu skla a bižuterie v Jablonci:
18:00 skupina Kaleidoskop
19:00 workshop Černého divadla pana Sýkory pro děti
20:00 a 22:00 Černé divadlo pana Sýkory
21:15 Nautica a host pan Krajník
Celý večer lampiónová dílna
V Domě Jany a Josefa V. Scheybalových zahraje Jazztet jablonecké ZUŠ a písně od J. Šlitra zahrají
studenti gymnázia Dr. A Randy. Dále uvidíte:

18:00 až 23:00 lampionová dílna
18:30 a 19:30 Stínová pohádka
20:00, 21:30 a 22:30 Tanec studentů gymnázia U Balvanu
21:00, 22:00 a 23:00 Stínové divadlo. Mezi muzeem a Domem Scheybalových povede lampionová
trasa doplněná o kvíz Najdi světelný ornament. I zde je vstup zdarma.
"
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