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Doprava / Mezi institucemi bude
v pravidelných intervalech jezdit historická
tramvaj / Jízdy autobusem Karosa z roku
1989 po Liberci.

iQpark, Centrum
Babylon Liberec
18.00 – 22.00
18.15 Vyhlášení výsledků soutěže
Science on Stage / 18.30 Pohádka
o chemickém království plná barev,
ohňů, výbuchů a kouzel. Uvidíte
hořící led, sáhnete si na 500 tisíc
voltů… / 19.45 – 22.00 Nejlepší
pódiová vystoupení účastníků Science
on Stage. Divadelní vystoupení
Úžasného Divadla Fyziky ÚDIF.
Udiví vás krása a magie fyzikálních
experimentů / Celovečerní akce: 25
stanovišť s workshopy – zábavnou
formou experimentujte s fyzikou,
chemií, matematikou a biologií.
Největší odborníci Česka předvádí
vědu hrou / Laboratoře se otevřou
všem experimentátorům – zkoumejte
pod mikroskopem, vyrobte si
modelínu či sliz.

16.00 zahájení / 16.30 divadlo
Spojáček / 18.00 koncert skupiny
Paduana Hispanica / 21.00 koncert
skupiny Duro Nux / 23.30 ohňové
vystoupení / 24.00 zakončení.
V průběhu celé akce zpřístupněná
věž a terasa, promítání v AV sále,
možnost vyzkoušet si pianoly,
prezentace oděvů a textilií studentů
z Katedry designu TUL
zastoupených ve sbírkách SM,
ukázka archivních fotografií
z výstav Bakalaureátů v letech
1995–2011 v knihovně SM, včetně
navrhování módního doplňku,
program Klubu astronomů
Liberecka (dalekohled na terase,
představení další techniky
s komentářem apod.). Od 18.00
hodin zajištěno občerstvení
v kavárně před muzeem.

Oblastní galerie
v Liberci
19.00 – 24.00
19.00 zahájení koncertem Vladimír
Sůva: violoncello, Jan Dušek: klavír
/ 19.00 Výroba „praloutek“ s herci
divadla Loutky bez hranic / 20.00
Loutky bez hranic, Prapohádka /
20.30 Světlo-šperk, výtvarný
workshop / 20.30 Galerií od sklepa
až na půdu / 21.15 Pod Ještědem,
výtvarníci Liberecka / 21.45
Zahájení světelné instalace
Proměny Miloše Šejna / 22.00
Koncert liberecké bluesové kapely
Pohromadě na přehradě / 23.00
Stálou expozicí po tmě, tajemné
příběhy obrazů a jejich autorů, po
tmě a s čelovkami! Po celý den akce
Za zavřenými dveřmi / Nahlédněte
za běžně zavřené dveře. Občerstvení
zajištěno od 19.00 do 24.00 hodin.

