Tisková zpráva - Křehká krása 2016
KŘEHKÁ KRÁSA 2016 netradičně v duchu vánočním
Na již pátý ročník výstavy skla a bižuterie „Křehká krása 2016“ se můžete těšit ve dnech 11.
- 14. srpna. V areálu jabloneckého Eurocentra se opět představí 45 výrobců skla a bižuterie,
kteří ve svých prezentačních a prodejních stáncích představí svoje poslední kolekce.
Připraven je i rozsáhlý program předvádění vybraných technik zpracování skla a bižuterie,
který se letos netradičně ponese v duchu českých vánoc. „Jedná se o prezentaci projektu
České vánoce připravovaného s agenturou CzechTourism. Přední výrobci ukáží, jak se
vyrábí a dekoruje tento tradiční český vývozní artikl a dají návštěvníkům možnost si
předváděné techniky vyzkoušet“, uvedl Pavel Kopáček, předseda Svazu výrobců skla a
bižuterie, hlavního pořadatele výstavy.
Také doprovodný program nabídne několik novinek. Preciosa Group představí kromě
soutěže „Mistr kříšťálu“ atraktivní šaty z populární televizní show Stardance. Obvyklý
program na letní scéně je letos obohacen o večerní koncert v pátek 12. srpna, kdy vystoupí
od 18 hodin elektrické smyčcové trio INFLAGRANTI s doprovodnou kapelou. „Vloni tyto
půvabné dámy absolvovaly velmi úspěšné celorepublikové turné s frontmanem skupiny
Kabát Pepou Vojtkem“, láká za pořadatele Milan Kohout. Každý den bude samozřejmě
k vidění módní přehlídka Made in Jablonec 2016. Pořadatelé nezapomněli ani na děti, pro
které je připraven dětský koutek s krásnou princeznou a kreativní dílna. Postaráno bude i o
občerstvení.
Pro návštěvníky připravilo bohatý program i Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
Vedle stálých expozic „Nekonečný příběh bižuterie“ a „Čarovná zahrada – české sklo sedmi
století“ budou moci navštívit aktuální výstavy „Femme Fatale“ a „Jedním dechem“ nebo se
zapojit do soutěže „Najděte sklo z doby Karla IV“. Ve vestibulu je pak čeká tvůrčí dílna, kde
si vyrobí tradiční české papírové vánoční ozdoby zdobené balotinou.
„Křehká krása je již nedílnou součástí prázdninového kulturního a turistického programu
Jablonce nad Nisou. Návštěvníkům nabízíme 4 dny plné zážitků v krásném výstavním
areálu. Chceme podpořit tradiční bižuterní a sklářský průmysl a představit ho v plné kráse.
Jsme potěšeni zájmem vystavovatelů a partnerů letošního ročníku, kteří letos areál zaplnili
do posledního místečka“, doplňuje Pavel Kopáček. Vstupné na Křehkou krásu je 50,- Kč, děti
do 15 let mohou přijít v doprovodu rodičů zdarma. Vstupenka platí po celou dobu výstavy
včetně vstupu do Muzea skla a bižuterie.
Partnery výstavy jsou Ministerstvo kultury ČR, Česká centrála cestovního ruchu
CzechTourism, Liberecký kraj, Statutární město Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a
bižuterie v Jablonci nad Nisou, Preciosa a.s., Jablonecké kulturní a informační centrum,
Eurocentrum, Powiat Jelenogorski, Texo Plus s.r.o. a BusLine a.s.
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