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9. května úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

KOLEM SVĚTA 
STOPEM

Ahoj, jmenuji se Pavel Klega a jsem dobrodružný kočovník, šarmantní 
punkáč a profesionální bezdomovec. Na první etapě cesty kolem světa 
stopem jsem strávil 2,5 roku, navštívil 23 zemí, stopnul 290 aut a urazil 
22 596 km.

10. května středa 19.30 SÁL

Ladislav Svoboda uvádí:

SCREAMERS – 20 LET S VÁMI
Happy birthday to you, happy birthday to you.... Ano je to tady a je to 
neuvěřitelné! Skupina Screamers oslaví v roce 2017 již 20. narozeniny! 
A tak i Vy všichni se staňte součástí našeho velkého narozeninového 
turné.

11. května čtvrtek 19.00 SÁL

9. abonentní koncert 58. sezony komorní hudby

GUARNERI 
TRIO 
PRAGUE

Již čtvrtstoletí sklízí Guarneri Trio Prague u posluchačů nadšené ovace 
pro svoji znamenitou uměleckou zralost a jedinečný výraz. Od založení 
v roce 1986 patří Guarneri Trio Prague ke špičkovým klavírním triím 
klasického charakteru. Již první pozoruhodné úspěchy zajistily triu 
nejvyšší pozornost mezinárodního hudebního tisku, který ho řadí 
k předním komorním hudebním souborům právě pro prvotřídní souhru, 
vysokou technickou virtuozitu a jeho mimořádnou zvukovou kvalitu. 
Ivan Klánský – klavír, Čeněk Pavlík – housle, Marek Jerie – violoncello.

13. května sobota 10.00 SÁL

SUPER MEDIA HOUSE, s.r.o. uvádí:

POHÁDKOLAND, 
ŠMOULOVÉ JSOU ZPĚT!!!

Největší hudebně–zábavná show pro děti a celou rodinu v ČR a SR  
pro rok 2017.

15. května pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

BIGTRIP.CZ – ČESKÁ 
EXPEDICE KOLEM SVĚTA 
V ORANŽOVÉ ŠKODOVCE

Živé a vášnivé vyprávění Ladislava Bezděka a Kateřiny Dvořákové, tedy 
dvou normálně nenormálních lidí, co se rozhodli a vyrazili na vysněnou 
cestu kolem světa. Ve škodovce, v botaskách a s rybičkou v kapse. 
Dvě hodiny podivných historek z více jak dvouleté cesty doplněné 
o hromadu rozmazaných fotek a roztřesených videí. Nejsme odvážní 
dobrodruzi ani cestovatelé.

16. května úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO 

ASPM 
Amatérské sdružení profesionálních muzikantů  
v čele s Janem Spáleným.

17. května středa 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO 

LENKA NOVÁ
Zpěvačka s nezaměnitelným sametovým altem představuje své poslední 
album Čtyřicítka, na němž svým hlasem oživuje vynikající texty Michala 
Horáčka. Nedílnou součástí vystoupení Lenky Nové je kapela ve složení 
– Matej Benko (piano), Lukáš Pelikán (kytara), Jan Tengler (kontrabas) 
a Pavel Bady Zbořil (bicí).

20. května sobota 19.30 ZAHRADA

THOM 
ARTWAY

Acoustic Garden Tour
Pop–folkový písničkář (objev roku v anketě Žebřík 2015), který se 
zapsal do povědomí širší veřejnosti díky písničce I Have No Inspiration, 
s doprovodem indie–folkového dua TeePee.

24. května středa 19.00 SÁL

ZDENĚK IZER 
A AUTOKOLEKTIV

Oblíbené zábavné scénky, parodie, mnoho skvělých vtipů a imitování 
celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. 
Vystoupení je obohacené videoprojekcemi, nejrůznějšími zábavnými 
kostýmy, převleky a světelnými efekty.

25. května čtvrtek 18.00 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

MAREK ŘEHÁČEK: 
HLEDÁNÍ 
ZTRACENÉHO ČASU

Stará tvář Jizerských hor.

28. května neděle 14.00 ZAHRADA

JABLOŇOVÁ FEST 2017
Mažoretky, Červík Pepík, Karolka, Carola, ARIES, Apple saxes, 
Grasshoppers, Křížaly, Jablůňka lidová muzika, Naštorc, Apricot. 
Příjemné odpoledne pro celou rodinu, děti a mládež do 150 cm vstup 
zdarma!

31. května středa 19.00 SÁL

THE BEST OF ZE ŽLUTÝCH 
TRABANTŮ S DANEM 

PŘIBÁŇEM
Superpřednáška – to nejlepší z trabantů! Už jsme se probojovali Střední 
Asií, Afrikou, Jižní Amerikou, Austrálií a Jihovýchodní Asií, tak jsme 
si řekli, že to všechno zamícháme, protřepeme a vytvoříme zabijácký 
koktejl toho nejlepšího, co jsme na našich cestách zažili… a taky 
porovnáme, co nás děsilo v roce 2007, a co v roce 2015. To nejlepší 
z trabantů od začátku do konce. Přípravy, opravy, průšvihy, úspěchy, 
nádherná i odporná místa a nakonec velké finále. 72 tisíc kilometrů 
ve žlutých ponorkách na jeden zátah!

2. června pátek 19.00 ZAHRADA

JARRET 
& VĚTRNO

Koncert dvou sice letitých, ale především spřátelených kapel. Tentokrát 
pod širým nebem a s ohněm.
V případě nepříznivého počasí se koncert bude konat ve vnitřních 
prostorách.

3. června sobota 10.00 ZAHRADA

KPT, z.s. uvádí:

GREENFEST LIBEREC 2017
EKOFESTIVAL

Zdravá rodina je hlavním tématem letošního Greenfestu. Dalšími tématy 
jsou zdravá strava, přírodní stavitelství, permakultura, ekologie nebo 
energetická soběstačnost. I tento rok se tak můžete těšit na praktické 
přednášky, tvořivé dílny, ukázky řemesel a zajímavé prodejce 
a vystavovatele. Tradičně připravujeme i bohatý program pro děti. 

8. června čtvrtek 19.00 SÁL

Koncert v rámci Dvořákova festivalu
10. abonentní koncert 58. sezony komorní hudby

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ 
& KATEŘINA ENGLICHOVÁ

Sopranistka Kateřina Kněžíková se narodila v Bohumíně. V roce 2007 
absolvovala Pražskou konzervatoř a v roce 2010 ukončila svá studia 
na Hudební a taneční fakultě Akademie múzických umění v Praze 
pod vedením Jiřiny Přívratské. Je laureátkou řady soutěží a přehlídek. 
Harfenistka Kateřina Englichová spolupracovala s významnými umělci 
a soubory, ať již u nás – Josef Suk, Pavel Šporcl, Jitka Hosprová, Ivan 
Ženatý, Martin Kasík, Vilém Veverka, Pražákovo kvarteto, Kvarteto 
Martinů, Haas Quartet ad., tak i v zahraničí – Mstislav Rostropovič, 
Carol Wincenc, Eugenie Zukerman, Robert Davidovici, Michael Kofler či 
Robert Stallman.

11. června neděle 13.00 ZAHRADA

Den s Českým rozhlasem SEVER

GODY 2017
Účinkují: Lenka Slabá – Jarda Matějů, Sem Tam, Volupsije, New Aliquot, 
Spare Parts, Flastr, Stan Band, Devil‘s Dream, The Wings A Jizerský 
bodlák. Vstup zdarma.

PEKA
ŘST

V
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 CUKRÁRNA JAHŮDKA

CO SE DĚJE V ZOO
 
10. května 2017 středa 18.00
ZOOBJEKTIV
Pravidelné setkávání s ošetřovateli. Vždy každou druhou středu v měsíci má 
kdokoliv příležitost zúčastnit se ZOOObjektivu a dozvědet se úplné novinky ze 
života Zoologické zahrady Liberec. Začátek vždy v 18.00. Vstup zdarma. Místo 
konání – budova ZOOEXPO.

14. května 2017 neděle
JARNÍ BĚH OKOLO ZOO
Další ročník jarního benefičního běhu kolem zoologické zahrady, s již tradičními 
partnery a sponzory proběhne tentokrát v neděli 14. 5. 2017. 
Veškeré informace najdete na www.rypsort.cz

 

výstavy: Experimentální studio a předsálí 
Vladimír Vlk / současná tvorba (fotografie)

galerie na balkóně
Fomaklub Liberec / členská výstava (fotografie) 

vyhlídková věž
Vladimír Vlk / černobílá fotografie (1960–1990) 

Nabízíme

PRONÁJEM 
VOLNÝCH PROSTOR

pro plesovou sezónu, koncerty a hudební recitály, 
festivaly, konference a semináře, výstavy, přednášky 
a besedy, prezentace a rauty, svatby, soukromá setkání 
a oslavy, další kulturní a společenské aktivity. Více 
informací na webu www.lidovesadyliberec.cz nebo na tel. 
608 014 003


