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3. října úterý 19.00 SÁL

All–In Concerts

KDO NEPLÁČE, NENÍ ČECH
Lukáš Pavlásek vyráží na exkluzivní turné se svým Stand–up comedy 
představením. 90 minut dlouhá one man show s podtitulem Češi, 
alkohol a Rock and roll je klasickou Stand–up comedy, jen komik 
a mikrofon. Předprodej vstupenek na www.allinconcerts.cz/
standupshowtour.

5. říjnačtvrtek 19.00 SÁL

2. abonentní koncert 59. sezony komorní hudby

LUBOŠ 

SKALA
studoval sólový zpěv (baryton) na Gymnáziu J. Nerudy s hudebním 
zaměřením v Praze, kde absolvoval pod vedením prof. Jaroslava 
Mrázka. Zde se také věnoval hře na pozoun a klavír. V letech 2011/2012 
absolvoval zahraniční stáž na Conservatoriu Maastricht v Maastrichtu 
u prof. F. Kokkelmanse. V roce 2012 ukončil magisterské studium 
na Hudební fakultě AMU v Praze v oboru klasický zpěv pod vedením 
sólisty MgA. Romana Janála. Klavírní doprovod Stanislav Gallin.

6. října pátek 20.00 SÁL

JANA 

JELÍNKOVÁ 
& STO 
ZVÍŘAT 

vyjíždějí na turné „Dáma s Čápem“. Jana slaví letos kulaté narozeniny, 
a protože více jak půl svého života strávila ve Zvířatech, nabízí se vydání 
jejího sólového alba jako poděkování za její trpělivost, charisma a výdrž. 
Album „Dáma s čápem“ je pěkné, kulaté, černobílé a sarkastické...

9. října pondělí 19.00 SÁL

Pear AG s.r.o. uvádí:

...VSTUPTE!
Lidsky dojímavá komedie slavného autora o nekončících patáliích dvou 
klaunů na penzi. Hrají: Petr Nárožný, Ladislav Mrkvička, Jan Čenský 
a Libuše Švormová.

10. října úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

HANDL
pražsko–jablonecká newgrassová kapela složená ze zkušených 
hudebníků, mající řadu ocenění z evropských soutěží a přehlídek. 
Na libereckém koncertu představí průřez repertoáru z druhého CD 
v pořadí s názvem „Zakletí ve strunách“.

12. října čtvrtek 19.00 SÁL

KPT, z.s. uvádí:

ANASTASIA – LÉČIVÉ 
DIVADLO GABRIELY FILIPPI

Podle stejnojmenného světového knižního bestselleru Vladimíra 
Megreho. Představení, které mění život… Léčivé divadlo s Gabrielou 
Filippi a hercem Mariem Kubcem s vibracemi lásky, energií 
a přetrvávající moudrostí. Host: Tomáš Klus a Patrik Kee.

12. října čtvrtek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

HONZA BROŽ & DEVÍTKA
25 let za námi...

13. října pátek 19.30 MALÝ SÁL

TING
Osmi členná mezinárodní banda z Prahy, mix mnoha stylů – ska, rock, 
reggae, drum´ń bass, dancehall, swing a hip hop. 
Support: Anežka & Imaginárium

14. října sobota 19.00 SÁL

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

17. října úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JAN BURIAN
Antidepresivní říjnový večer.

19. října čtvrtek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AG FLEK
40 let Ag Fleku a křest nového autorského CD. Support: Madam v triku.

21. října sobota 19.30 SÁL

MICHAL 

PROKOP 
& FRAMUS 
FIVE

Těšit se můžete na průřez celou tvorbou kapely. Zazní písně jako Kolej 
Yesterday, Bitva o Karlův Most nebo třeba V baru jménem Krásný ztráty.

CO SE DĚJE V ZOO
7. 10. Den zvířat a Den partnerů ZOO Liberec: 
Program pro rodiny s dětmi u příležitosti připomínky Světového dne zvířat. 
Akce se bude konat od 10:00-15:00. 

11. 10. Den bez bariér: 
Tradiční akce v zoo pro malé i velké z organizací pracujících s dětmi se sociálním  
či zdravotním znevýhodněním. 

11. 10. ZooObjektiv 

12. 10. Den seniorů: 
Tradiční aktivita pro starší návštěvníky, kdy mají jednotné snížené  vstupné 20,-Kč 

25. a 26.10. Strašidelná zoo: 
Do tmy ponořená zahrada nabídne v obou dnech osvětlené venkovní expozice a výzdobu 
svítícími dýněmi a loučemi. Na trase se potkáte s několika rozmilými strašidly, magickými 
zákoutími uslyšíte tajemné zvuky. 

výstavy: Experimentální studio a předsálí: 

HELENA SKALICKÁ – Láska ve vodě /kresby/ 
Galerie na balkóně

VĚRA MACHKOVÁ a členové fotokroužku ze ZŠ T. G. Masaryka v Hrádku nad Nisou – Když se sféry rozezní /fotografie, fotokoláže/

Vyhlídková věž

STRAŠÍ MI VE VĚŽI obrazy z Artedílny a kreativního ateliéru Fokusu Liberec o.p.s.

PEKA
ŘST

V
Í A

 CUKRÁRNA JAHŮDKA

23. října pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

KRÁTKÉ 
A ÚDERNÉ 
DIVADLO:
KDEŽE LOŇSKÉ NĚHY JSOU

Tři příběhy o šesti obrazech. Intimní nahlédnutí do soužití tří naprosto 
odlišných párů. První polovina divákům napoví, komu mají o přestávce 
držet palce. Ve druhé půlce sledujeme tytéž páry s odstupem 1 až 40 
let. A všechno to končí ve Wembley.

26. října čtvrtek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

POUTNÍCI
Kapelu, kterou prošel Luboš Malina, Zdeněk Kalina, Robert Křesťan, 
Pavel Petržela, Petr Brandejs a jiní, není třeba dále představovat. 
V aktuálním složení se na vás těší Jan Máca, Peter Mečiar, Jakub Bílý 
a Jiří Karas Pola.

27. října pátek 19.30 SÁL

DVOUSTÉ VÝROČÍ OD 
VYNÁLEZU JÍZDNÍHO KOLA

Taneční večer s ukázkou nejvzácnějších historických bicyklů, dobové 
filmové ukázky, staré fotografie a obrazy, příjezd Karl von Draise 
na draisině, hraje Old Stars Liberecký dixieland, dobové oblečení vítáno. 
Cyklistice, zábavě a tanci zdar! (akci pořádá bicykle club 1886).

28. října sobota 19.00 SÁL

Agentura Židek uvádí:

AGENTURA HARLEKÝN: 
ŘÍMSKÉ NOCI

Dojemný životní příběh slavné italské herečky Anny Magnani 
a amerického dramatika Tennessee Williamse. Jedinečné a brilantní 
herecké výkony, přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu 
a pláče, nezkrotného temperamentu a velkých zvratů, to všechno jsou 
„Římské noci“. Tento pravdivý příběh vám určitě rozproudí krev v žilách 
a ještě dlouho bude ve vás žít po představení. 
Hrají: Simona Stašová a Oldřich Vízner.

31. října úterý 20.00 SÁL

HOP TROP
Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub 
Vondra spolu vystupují již třicátou osmou sezonu. Zahrají své 
nejznámější i nové písně, zavládnou humorem jim vlastním a na turné 
s sebou přivezou i světelný park a velkoplošnou projekci, díky níž 
představí nový videoklip. 

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.   


