Centrum města ozářily lampiony
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Muzejní noc pod Ještědem měla část svého programu i v Jablonci nad Nisou.
Jablonec n. N. – Letošní ročník Muzejních nocí byl mimořádným hlavně z jednoho důvodu. Liberec a
Jablonec totiž současně zahájily po celé republice šňůru Festivalu muzejních nocí. Jejich hlavním
motivem je světlo, a proto bylo v centru Jablonce k vidění tolik rodin s lampiony.
V Muzeu skla a bižuterie ve spolupráci s pracovníky Domu Jany a Josefa V. Scheybalových
připravili velmi zajímavý program zaměřený na velké i malé návštěvníky. Kdo chtěl, mohl si
poslechnout živá vystoupení několika skupin i žáků místní Základní umělecké školy.
Pohádka pro malé i velké diváky
Velký úspěch slavily i pohádky, které si pro děti připravil Marek Sýkora a studenti Gymnázia Dr.
Randy. „Moc se mi líbila pohádka o Maxipsu Fíkovi,“ pochlubil se malý Honzík, který do jabloneckého
muzea vyrazil s celou rodinou. „Mne nejvíce zaujaly trofeje. Netušil jsem, že z Nového Boru je cena
pro tenisový turnaj v Abu Dhabi i vítěze Tour de France,“ řekl překvapený tatínek.
Program ocenil i primátor Petr Beitl spolu se svou manželkou. „Domnívám se, že akce typu
Muzejní noci jsou tím pravým jak oživit centrum města. Jablonec má po kulturní stránce rozhodně co
nabídnout a je pouze na lidech, zda široké nabídky využijí,“ řekl. Upozornil zároveň také na pestrý
program, který nabízí probíhajícího festival Města plného tónů.
Muzejní noc chystají i v Železném Brodě. V národopisné galerii Běliště, již spravuje Městské
muzeum Železný Brod nastane v 18 hodin v pátek 22. května.
V 19.30 tu zahraje divadlo Vozichet představení Černý mstitel na bílé klisně, od půl desáté do půl
jedenácté hraje Meckie Messer Band. O půl desáté večer čeká na návštěvníky Muzejní noci na Bělišti
Noční překvapení. Po celou dobu (od 18 do 23 hodin) bude v místě fungovat výtvarná dílnička DDM
Mozaika, k vidění bude výstava o svícení a osvětlovadlech. Nejen pro nejmenší je připraveno i
občerstvení a opékání buřtů.
Otevřena bude i Galerie Lhotský na Chlístově, kam se zájemci dostanou zdarma, odjezd vždy
v celou hodinu od 18 do 22 hodin od kašny na Náměstí 3. května.
Muzejní noc přitáhla stovky účastníků
Kdo chtěl mohl navštívit Muzejní noc jak v Jablonci, tak Liberci. Mezi oběma městy byla totiž zajištěna
stylová doprava historickými a autobusy. Škoda 706 RTO parkující u Muzea skla a bižuterie lákala
nejen děti, ale hlavně tatínky.
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