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4. prosince pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

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

5. prosince úterý 19.00 SÁL

Agentura IG Production uvádí:

VÁNOČNÍ KONCERT 
VÁCLAVA NECKÁŘE 
S BACILY

Se smyčcovým kvartetem.

6. prosince středa 19.00 SÁL

Dáša Juríková uvádí:

MAOK V LIBERCI
na svém podzimním turné! Nasajte atmosféru hudby vnitřních krajin 
v pohodou naplněném prostředí. 
Prodej vstupenek www.zebraandcloud.com/live/maok–v–liberci.

7. prosince čtvrtek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

IMAGINÁRIUM
Koncert k oslavě prvních imaginárních narozenin. 
Hostem bude věhlasný Jakub Noha Band.

8. prosince pátek 19.30 SÁL

TÁTA
One Man Show 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… Budete plakat smíchy i dojetím. Být tátou je úžasné! 
Herec a táta Roman Pomajbo vás seznámí s pohledem moderního muže 
na těhotenství, porod a plínky.

9. prosince sobota 8.00 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AUKČNÍ SÍŇ 
Dražba historických pohlednic našeho regionu.

11. prosince pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

TOULKY JIŽNÍM URALEM
S cestovatelem Liborem Drahoňovským projdeme starobylými městy 
Jekatěrinburg, Čerdyň a Solikamsk, učiníme zajížďku 
do Sibiřského Tobolsku a navštívíme mnoho památek 
v tomto dva tisíce kilometrů dlouhém pohoří.

12. prosince úterý 19.00 SÁL

Agentura Židek uvádí:

INTIMNÍ DIVADLO 
DÁŠI BLÁHOVÉ: 
MONOLOGY VAGÍNY

Dojemná a rozpustilá exkurze do poslední neprobádané oblasti, do 
poslední zakázané zóny, je oslavou ženské sexuality ve vší její složitosti 
a tajemnosti. Hrají: Dagmar Bláhová a Anna Polívková, alt. Jitka Asterová 
a Míša Sajlerová.

13. prosince středa 19.00 SÁL

DOMINIKA NA CESTĚ
O tom, jak nejpomaleji o samotě projet Jižní Ameriku z Kolumbie do 
Uruguaye, na ještě pomalejší motorce... 
To vše a mnohem víc s Dominikou Gavliczkovou.

13. prosince středa 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

ROBERT

KŘESŤAN 
A DRUHÁ
TRÁVA

To nejlepší z české bluegrassové scény.

14. prosince čtvrtek 19.00 SÁL

4. abonentní koncert 59. sezony komorní hudby

REGNIS 
Komorní soubor Regnis vznikl v Liberci v září roku 2005 jako skupina 
sedmi mladých lidí, kteří si chtěli společně zazpívat. Po krátkém čase, 
kdy sbor fungoval bez sbormistra a uměleckého vedení se jej ujala 
zakládající členka Kristýna Stoklasová. Vedle vokální složky vznikl také 
komorní orchestr, který sbor pravidelně doprovází, ale provádí i své 
samostatné projekty. Hlavní zájmovou oblastí souboru se stala dobová 
interpretace hudby období renesance, baroka a klasicismu a té se 
věnuje dodnes.

15. prosince pátek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

Dan Přibáň uvádí:

AFRIKA NA PIONIERI 
S MAREKOM SLOBODNÍKOM

Poďte si vypočuť rozprávanie o tom, ako sme sa predierali zamrznutou 
Európou do Afriky, kde nás čakalo 45 stupňové a nekonečné prejazdy 
púšťami.

CO SE DĚJE V ZOO
4. prosince pondělí 14.00–16.00
Mikuláš v Zoo Liberec
V pondělí 4. 12. zavítá do zoo Mikuláš s celou svou družinou. Na děti bude čekat v budově 
Zoo Expo. Dítě v doprovodu dospělé osoby vstup do zahrady zdarma. 
Doprovodný program: tvořivé dílničky, zimní zvířecí kvíz

14. prosince čtvrtek 14.00–16.00
Večerní adventní prohlídka
Tradiční večerní prohlídka zoo s vánoční atmosférou. Vánoční zvyky, dílničky, betlémy, 
koledy, otevřené pavilony a setkání s ošetřovateli – to vše čeká na návštěvníky této akce. 

24. prosince neděle 9.00–15.00 (pokladny se zavírají ve 14.00)
Štědrý den v zoo 
Tento den se platí pouze dobrovolné vstupné. 
Pokud si návštěvníci donesou vlastní svíčku či lampu, budou si moci ze zoo odnést 
Betlémské světlo do svého domova.

Výstavy: Experimentální studio a předsálí, 

Galerie na balkóně, Vyhlídková věž

FOTOKLUB BALVAN 
Jablonec nad Nisou

členská výstava /fotografie/
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16. prosince sobota 17.00 SÁL

Elset uvádí cyklus – Pohádkové sady

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE
Slavné komiksové postavičky ožívají na divadle. Znáte čtyřlístek?  
No jasně, že ano. Čtveřici nerozlučných kamarádů – Myšpulína, Bobíka, 
Pinďu a Fifinku – známe všichni.

17. prosince neděle 18.00 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AMETYST
Již tradiční, předvánoční koncert poprockové kapely, 
tentokrát spojený s křtem nového CD – Večernice.

18. prosince pondělí 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

MAREK ŠIMÍČEK – 
RUMUNSKO 3X JINAK

Poznejte s námi Rumunsko pěšky, na kole a na motorce. Na kole si 
dáme téměř 1 500 kilometrů dlouhý okruh Rumunskými Karpaty, pěšky 
se podíváme do pohoří Retezat, Fagaraš, Rodna či Bihor a na motorce 
absolvujeme cestu v celkové délce 4 200 km.

19. prosince úterý 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

AVÍZO
Vánoční koncert s hostem Alastair S. Edwards – housle (Skotsko).

20. prosince středa 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

VLTAVÍN A VĚTRNO
Písně Romana Pirocha a Petra Peukera aneb Setkání po letech.

21. prosince čtvrtek 17.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

VEČÍREK HUDEBNÍCH KURZŮ
Vánoční žákovský koncert. 

22. prosince pátek 19.30 EXPERIMENTÁLNÍ STUDIO

JARRET
Již tradiční folkrockový večer, tentokrát s doposud utajeným hostem.

26. prosince úterý 18.00 SÁL

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

28. prosince čtvrtek 19.30 MALÝ SÁL

ZNOUZECNOST 
30 let „On The Road“ Tour. Svérázný mix punku, undergroundu, folku, 
garážového rocku i lehce archetypálního primitivismu.

29. prosince pátek 19.30 SÁL

Ladislav Svoboda uvádí: 

SCREAMERS: 
NESEME VÁM NOVINY

Nenechte si ujít vystoupení oblíbené skupiny parodující známé 
zpěvačky a osobnosti s nádhernou scénou, kostýmy, nápaditou 
choreografií, zábavným průvodním slovem a řadou vtipů, které zaručuje 
skvělou zábavu a odpočinek od předvánočního shonu.

Stáhněte si ZDARMA 

věrnostní kartu Lidových sadů 

a žádný z našich pořadů 

vám již neunikne.


