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Jablonecko, Semilsko - Jaký bude následující týden? Co nás všechno čeká za zajímavé kulturní akce?
Tady je naše tradiční nabídka akcí na několik dní dopředu. Pořádáte sportovní, kulturní, společenskou
akci? Napište nám text na email mailto:jablonecky@denik.cz, do přehledu zařadíme (plakáty
neposílejte).
…….
Čtvrtek 12. dubna
Eurocentrum, Jablonec nad Nisou, od 17 hodin. Jarní zpívání s Iuventus, Gaude! Tradiční jarní koncert
pěveckého sboru při ZUŠ Jablonec nad Nisou.
Kino Junior, Jablonec nad Nisou, od 18 hodin. Batalives: Baťovské životy. Všichni žijeme v jednom
městě, jen na jiném konci světa. Fenomén Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě
podle svého zlínského vzoru, ožije v dokumentu „Batalives: Baťovské životy“. Pět hrdinů v pěti zemích
na různých kontinentech ukáže život v pěti městech, jejichž vznik a historie jsou společné a jsou
spojeny se jménem Baťa.
Rodinné centrum Jablíčko, Jablonec nad Nisou, od 11 hodin. Alimenty. Přednáška s vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí Radkou Němečkovou.
Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald, od 19 hodin. Travesti show Kočky a Techtle Mechtle: „Holky na
tahu“. Pro novou jarní sezónu 2018 travesti skupina Techtle Mechtle přizvala ke spolupráci
profesionální travesti skupinu Kočky, která už 15 let vystupuje po celé České republice. Slečny
Dolores, Stacey, Cathrin, Gina a Kelly přivážejí společně nový zábavný pořad, který nazvaly „Holky na
tahu“. Pořádně rozjetá party už od samého začátku nabídne řadu známých písniček, scének a
zpěvaček i zpěváků. Těšit se můžete na Hanku Zagorovou v podání slečny Dolores, Cher jako
opravdovou od slečny Stacey, nestárnoucí skupinu Abba v podání slečen Cathrin a Giny, Bonnie Tyler
slečny Kelly, Naďu Urbánkovou, Helenu Vondráčkovou, Věru Bílou, Lucii Bílou a řadu dalších dam,
které rozhodně na správné party nemohou chybět.
Čajovna U Robinsona, Semily, od 14.30 hodin. Festival Jeden svět: Stát se tím, kým jsem byl. Pětiletý
Padma Angdu není obyčejný chlapec. Byl rozpoznán jako reinkarnace duchovního učitele v Tibetu.
Chlapce vezme pod ochranu starý mnich a léčitel a následujících sedm let mu je oporou.
Sbor Dr. Karla Farského, Semily, od 17 hodin. Historie židů v Čechách a na Moravě. Dějinami
židovského osídlení a působení židovstva v našich zemích nás provede host JUDr. Tomáš Kraus,
tajemník Federace židovských obcí.
Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, od 10 hodin. Workshopy „Jamming - malování bez
bariér“. Součástí výstavy v Městské galerii Vlastimila Rady budou dva workshopy, jejichž cílem je

prolamování hranic vnitřních a vnějších. Workshopy vedou výtvarníci a výtvarnice z experimentálního
projektu Jamming, ve kterém společně tvoří umělci s mentálním hendikepem a umělci postižení
akademickým vzděláním. Svobodná a uvolněná atmosféra workshopů by měla vést k odstranění
vnitřních hranic, které zabraňují spontánnosti a autenticitě tvorby. Používáním konceptu Jamming,
tedy společného malování, se otvírají i bariéry mezi účastníky workshopů. Zveme všechny: amatéry,
profesionální umělce, studenty i úplné začátečníky.
KC Vratislavice 101010, Vratislavice nad Nisou, od 19.30 hodin. Divadlo: 4000 Dnů. Drama napsané s
anglickou lehkostí a humorem o nezbytnosti poslouchat sám sebe, a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že
sám sebe neslyším. Matka, syn a jeho partner vzpomínají na uplynulých jedenáct let. Každý z nich si
to ale pamatuje jinak. Do jaké míry utváří paměť naši osobnost…? Hana Maciuchová, Ondřej Novák a
Petr Stach v komorním dramatu jednoho z nejhranějších britských autorů Petera Quiltera.
Muzeum skla a bižuterie Jablonec, od 17 hodin. Otázka česko-německého soužití v meziválečném
Československu. Přednáška významného historika, profesora Kvačka. Přednáška je součástí cyklu akcí
k 100. výročí vzniku Československa a Evropského roku kulturního dědictví. Zaměří se jak na obecná
témata, tak na podněty související s naším regionem. Posluchači se dozvědí o životě Němců nejen v
Československu v letech 1918-1938, ale také o následném vývoji sudetoněmecké otázky v obou
zemích i v evropském kontextu. Pozvání na přednášky pro veřejnost přijímá profesor Kvaček jen
výjimečně, jedná se tedy o neopakovatelnou příležitost“, říká Jaroslava Novotná z jabloneckého
muzea.
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (nar. 1932) je významný český historik specializující se na období 19.
a 20. století. Mezi jeho přední zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období 2.
světové války a také kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století. Působil na Karlově univerzitě v
Praze a Technické univerzitě v Liberci. Jeho publikační činnost mu vynesla několikanásobné uznání
cenou Egona Erwina Kirsche za literaturu faktu.
Jablíčko, Spolkový dům, Jablonec od 10 do 11 hodin. Alimenty. Co dělat, když je otec dítěte neplatí,
platí nepravidelně nebo málo? Jaké jsou možnosti se bránit? Přednáška s vedoucí oddělení sociálně
právní ochrany dětí Radkou Němečkovou.
Jablíčko, Spolkový dům, Jablonec 15.30 do 18 hodin. Klub Pavoučci. Setkávání rodin dětí s
diagnostikou ADHD, PAS - porucha autistického spektra, logopedické vady. Předávání zkušeností v
příjemném prostředí, pro děti program.
…..
URL| https://jablonecky.denik.cz/kultura_region/velky-kulturni-prehled-z-jablonecka-a-semilska-naduben-20180410.html
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Archiv Muzeum skla a bižuterie Jablonec nad Nisou

Zajímá vás otázka česko-německého soužití v meziválečném Československu? Pak byste si neměli
nechat ujít mimořádnou přednášku významného historika, profesora Kvačka ve čtvrtek 12. dubna od
17 hodin v jabloneckém Muzeu skla a bižuterie.
Přednáška je součástí cyklu akcí k 100. výročí vzniku Československa a Evropského roku kulturního
dědictví. Zaměří se jak na obecná témata, tak na podněty související s naším regionem. Posluchači se
dozvědí o životě Němců nejen v Československu v letech 1918-1938, ale také o následném vývoji
sudetoněmecké otázky v obou zemích i v evropském kontextu. „Pozvání na přednášky pro veřejnost
přijímá profesor Kvaček jen výjimečně, jedná se tedy o neopakovatelnou příležitost," řekla Jaroslava
Novotná z jabloneckého muzea.
Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. (nar. 1932) je významný český historik specializující se na období 19.
a 20. století. Mezi jeho přední zájmy patří dějiny diplomacie mezi světovými válkami a v období
2.
světové války a také kulturní dějiny konce 19. a počátku 20. století. Působil na Karlově univerzitě v
Praze a Technické univerzitě v Liberci. Jeho publikační činnost mu vynesla několikanásobné uznání
cenou Egona Erwina Kirsche za literaturu faktu.
URL| http://www.nasejablonecko.cz/jablonecko-aktualne/jablonecke-muzeum-porada-prednasku-ocesko-nemeckem-souziti/?aktualitaId=53324
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Kam na Jablonecku a Semilsku
Čtvrtek 12. dubna Eurocentrum, Jablonec nad Nisou, od 17 hodin. Jarní zpívání s Iuventus, Gaude!
Tradiční jarní koncert pěveckého sboru při ZUŠ Jablonec.
Kino Junior, Jablonec nad Nisou, od 18 hodin.
Batalives: Baťovské životy. Všichni žijeme v jednom městě, jen na jiném konci světa. Fenomén
Baťovských měst, která svého času vznikala po celém světě podle svého zlínského vzoru, ožije v
dokumentu „Batalives: Baťovské životy“. Pět hrdinů v pěti zemích na různých kontinentech ukáže
život v pěti městech, jejichž vznik a historie jsou společné a jsou spojeny se jménem Baťa.
Rodinné centrum Jablíčko, Jablonec nad Nisou, od 11 hodin. Alimenty. Přednáška s vedoucí oddělení
sociálně právní ochrany dětí Radkou Němečkovou.
Kino Jas Járy Cimrmana, Tanvald, od 19 hodin. Travesti show Kočky a Techtle Mechtle: „Holky na
tahu“.
Čajovna U Robinsona, Semily, od 14.30 hodin. Festival Jeden svět: Stát se tím, kým jsem byl.

Sbor Dr. Karla Farského, Semily, od 17 hodin.
Historie židů v Čechách a na Moravě. Dějinami židovského osídlení a působení židovstva v našich
zemích nás provede host Tomáš Kraus, tajemník Federace židovských obcí.
Městská galerie Vlastimila Rady, Železný Brod, od 10 hodin. Workshopy „Jamming – malování bez
bariér“.
KC Vratislavice 101010, Vratislavice nad Nisou, od 19.30 hodin. Divadlo: 4000 Dnů. Drama napsané s
anglickou lehkostí a humorem o nezbytnosti poslouchat sám sebe, a to i ve chvíli, kdy mám pocit, že
sám sebe neslyším.
Muzeum skla a bižuterie Jablonec, od 17 hodin. Otázka česko-německého soužití v meziválečném
Československu. Přednáška významného historika, profesora Kvačka. Přednáška je součástí cyklu akcí
k 100. výročí vzniku Československa a Evropského roku kulturního dědictví. Zaměří se jak na obecná
témata, tak na podněty související s naším regionem. Posluchači se dozvědí o životě Němců nejen v
Československu v letech 19181938, ale také o následném vývoji sudetoněmecké otázky v obou
zemích i v evropském kontextu.
„Pozvání na přednášky pro veřejnost přijímá profesor Kvaček jen výjimečně, jedná se tedy o
neopakovatelnou příležitost,“ říká Jaroslava Novotná z jabloneckého muzea.
Jablíčko, Spolkový dům, Jablonec od 10 do 11 hodin. Alimenty. Co dělat, když je otec dítěte neplatí,
platí nepravidelně nebo málo? Jaké jsou možnosti se bránit? Přednáška s vedoucí oddělení sociálně
právní ochrany dětí Radkou Němečkovou.
Jablíčko, Spolkový dům, Jablonec 15.30 do 18 hodin. Klub Pavoučci. Setkávání rodin dětí s
diagnostikou ADHD, PAS – porucha autistického spektra, logopedické vady. Předávání zkušeností v
příjemném prostředí, pro děti program.
Region| Severní Čechy
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