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3. listopadu pátek 20.00 MALÝ SÁL

ZVĚŘINOVÉ 
HODY 
SV. HUBERTA

K tanci, poslechu a dobrému jídlu bude hrát kapela Kaleidoskop. 
Slosovatelné vstupenky, vstupné 100 Kč.

9. listopadu čtvrtek 19.00 SÁL

3. abonentní koncert 59. sezony komorní hudby

MATYÁŠ NOVÁK 
Vítěz řady národních a mezinárodních klavírních soutěží, narozený 
v roce 1998, patří díky mimořádnému harmonickému cítění, širokému 
repertoáru a vynikající úhozové technice k nejperspektivnějším 
pianistům své generace.

12. listopadu neděle 18.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Divadelní spolek Nakafráno 

NAŠTĚKANÁ 
ANEB 4 ŽENY V MALOMĚSTĚ

Divák se stane pozorovatelem dýchánků čtyř přítelkyň, nahlíží do jejich 
přání a snů – muži žasnou a ženy se poznávají.

13. listopadu pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

ALJAŠKA – DIVOČINA 
ZLATÉHO SEVERU

Cestovatelská diashow Martina Loewa. Po stopách zlatokopů 
na legendární Klondike. Lesy, hory a ledovce. Medvědi, sobi, vlci, 
komáři.

14. listopadu úterý 19.00 SÁL

TRABANTEM 
HEDVÁBNOU STEZKOU

aneb Skoč, křídla si připneš později. Chcete vědět, jak to celé začalo? 
A proč je trabant žlutý? Jak jsme vůbec netušili, která bije, a nebyli si 
jistí, jestli dojedeme alespoň do Istanbulu? Přijďte na vyprávění nové 
a rozšířené verze přednášky Dana Přibáně.

15. listopadu středa 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

BARBORA MOCHOWA 
& JANA LOTA

Večer s královnami melancholie.

17. listopadu pátek 17.00 SÁL

Elset uvádí cyklus – Pohádkové sady

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY
Už více než třicet let baví malé i velké diváky a dobyly si pověsti 
nejlepších večerníčků. Pohádkový souboj Krakonoše a Trautenberka, 
ve kterém zdařile sekundují Anče, Kuba a Hajný, si v divadelním 
zpracování zachovává tradiční půvab a vtip.

18. listopadu sobota 9.00–16.00 SÁL

PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKY
Můžete se těšit na tvůrčí dílny s vánoční tématikou, vystoupení 
dětských sborů a pohádku pro nejmenší. 

18. listopadu sobota 19.00 SÁL

TANČÍRNA
Přijďte si zatančit pod dozorem tanečního mistra Vlastimila Čermáka 
standardní a latinsko–americké tance doprovázené živou kapelou, 
proložené hity 70.–80. let.

20. listopadu pondělí 19.00 SÁL

Live Music Agency uvádí:

DIVADLO UNGELT: 
DEŠTIVÉ DNY

Americké drama je hrou o přátelství a zároveň kriminálním příběhem. 
Drsní chlapíci Denny a Joey jsou přáteli od dětství, které oba strávili 
na chicagském předměstí. Dnes jsou parťáky u chicagské policie. 
Ve světové premiéře této hry ztvárnily mladé policisty filmové hvězdy 
Daniel Craig a Hugh Jackman. Hrají: Richard Krajčo a David Švehlík.

21. listopadu úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

COP
Kapela, která se pohybuje na naší folk & country scéně již téměř čtyřicet 
let. Nyní skupina vydala nové CD, které je poctou kapele Greenhorns. 
V tomto duchu je pojata i série podzimních a vánočních koncertů, 
na kterých představí netradiční repertoár se spoustou překvapení.

22. listopadu středa 19.30 SÁL

BRATŘI 
EBENOVÉ

Kromě tria bratří Ebenových – tedy Marka, Kryštofa a Davida – tvoří 
kapelu rytmika, působící mimo jiné v kapele ETC Vladimíra Mišíka 
– Jiří Veselý (basová kytara, akordeon), Jiří Zelenka (bicí, perkuse) 
a Pavel Skála (akustické a elektrické kytary). Kapelu dnes již neodlučně 
doplňuje vynikající jazzový kontrabasista Jaromír Honzák.

CO SE DĚJE V ZOO
8. 11.  ZooObjektiv: Setkání s pracovníky liberecké zoo

  pravidelný pořad pro všechny návštěvníky, příznivce a fandy nejstarší  

  zoo v Čechách. Vstup zdarma.

4. 12.  Mikuláš v zoo Liberec: 

  Mikuláš se svou družinou bude čekat na hodné i zlobivé děti na pokladně liberecké zoo.

14. 12.  Adventní večerní prohlídka: 

  Vánočně laděná večerní prohlídka liberecké zoo.

24. 12.  Vánoční dobrovolné vstupné

  V tento den budou brány zoo otevřeny od 9.00 do 15.00 hodin. 

  Pokladny zavírají ve 14.00 hodin a vstupné se platí pouze dobrovolné.

Výstavy: Experimentální studio a předsálí, Galerie na balkóně, Vyhlídková věž

FOTOKLUB BALVAN Jablonec nad Nisou
členská výstava

/fotografie/
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 CUKRÁRNA JAHŮDKA

24. listopadu pátek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AKCENT
Listopadové setkání se severským repertoárem Akcentu, okořeněné 
písničkářkou Barborou Xu – snivou, meditativní, s vůní orientu.

26. listopadu neděle 19.00 SÁL

Tomáš Grepl uvádí:

PŘÍBUZNÉ SI NEVYBÍRÁME
Rodinnou oslavu dokonale okoření příchod mladé vyzývavé sekretářky. 
Hrají: Svatopluk Skopal, Martin Zahálka, Václav Vydra/Jan Čenský, 
Lenka Skopalová/Jana Boušková, Eva Janoušková, Simona Postlerová/
Eva Režnarová, Malvína Pachlová/Jana Pidrmanová/Lenka Zahradnická.

27. listopadu pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

BARMA – ZEMĚ ÚSMĚVŮ
Přednáška fotografa Pavla Svobody z velké cesty „Napříč Asií“ – sedm 
měsíců dobrodružství na trase Moskva – Bangkok. 

28. listopadu úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JABLKOŇ
Česká alternativní skupina, která letos oslavila 40 let existence. Hudební 
kejklíři v hravém a nenapodobitelném podání.

29. listopadu středa 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

SPOLEKTIV
Jihočeská kapela věnující se zpívané autorské hudbě s prvky rocku, 
folku a jazzu. Pro jejich hudební styl se dnes používají zajímavé 
ekvivalenty – folk–alternative, indie–folk, folk–progressive či prostě 
acoustic.

30. listopadu čtvrtek 19.30 MALÝ SÁL

VLTAVA
Kapela se zcela nezaměnitelným hudebním stylem, který dokonale 
souzní s charismatickým hlasem zpěváka, kytaristy, básníka a herce 
Roberta Nebřenského. Produkci Vltavy nejstručněji vystihuje slogan 
„Česká poezie – světová hudba“.

2. prosince  sobota 17.00 SÁL

Elset uvádí cyklus – Pohádkové sady

KRKONOŠSKÉ POHÁDKY 2 
Anče a Kuba mají Kubíčka. O tom, jak to bylo dál ve slavných 
večerníčkových příbězích.

2. prosince sobota 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Krátké a úderné divadlo

24. NAROZENINY
aneb lepší název nevymyslíš.

4. prosince pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JAN BURIAN
Portugalský večírek – vyprávění o zemi, kde se dá žít.

8. prosince pátek 19.30 SÁL

One Man Show

TÁTA
Je šarmantní komedie o mužích a ženách, ve které se každý najde, 
aneb humorná zpověď novopečeného otce o tom, jak intimní život jde 
do háje, oba partneři jsou podráždění a unavení – ale vlastně velmi, 
velmi šťastní… Herec a táta Roman Pomajbo vás seznámí s pohledem 
moderního muže na těhotenství, porod a plínky.


