
V Liberci 14. června 2013 

 

Tisková zpráva 
Města Liberec a Augsburg odstartovala 

 další díl vzájemného dialogu  
 

V obřadní síni liberecké radnice začal v pátek už pátý ročník česko-německých kulturních dnů 

partnerských měst Liberec a Augsburg, DIALOG 2013, ke kterému se v roce 2013 nově připojilo i 

město Žitava. Sérii kulturních vystoupení si budou moci lidé vychutnat ještě v sobotu 15. června 

během Libereckého jarmarku.   

Smršť zajímavých kulturních akcí se žene na Liberec. V pátek 14. června odstartoval česko-německý 

projekt DIALOG, který je podpořen ze zdrojů Evropské unie, Programu pro podporu přeshraniční 

spolupráce mezi  Českou republikou a Svobodným státem Sasko prostřednictvím Euroregionu Nisa. 

První den patřil především vernisáži ojedinělé výstavy grafik renesančního malíře Albrechta Dürera, 

kterou si budou moci prohlédnout návštěvníci liberecké Oblastní galerie až do 1. září, a také 

vystoupením na jevišti, v rámci kterých se představili amatérští umělci ze Žitavy, konkrétně formou 

módní přehlídky občanského sdružení Hartauer Kreativ e.V. a představením středověké hudby 

skupiny Saltarello. Kulturní večer v Oblastní galerii uzavřelo vystoupení skupin Apple Saxes, Christian 

Stock Quartett a špičkového tuzemského jazzmana Karla Růžičky.  

„Ačkoliv se DIALOG konal poprvé v roce 2005, spolupráce mezi městy Liberec, Augsburg a Žitava 

začala díky místním spolkům a sdružením už o mnoho let dřív. Smyslem DIALOGU je spojovat 

obyvatele na obou stranách hranice a prohlubovat kontakty mezi nimi, což se nám daří. Školáci nebo 

pěvecké sbory už k výměnným pobytům, které dělají, žádný DIALOG nepotřebují,“ poznamenala 

primátorka Liberce Martina Rosenbergová. „Věřím, že tento ročník DIALOGU bude dalším ze 

stavebních kamenů, z nichž budujeme most přátelství mezi našimi městy,“ doplnila.  

V sobotním programu bude DIALOG souznít s Libereckým jarmarkem, vystoupení německých hostů 

splynou s programem jarmarku na náměstí Dr. Edvarda Beneše.  Návštěvníky tak čeká Tanec šlechticů 

v dobových kostýmech z 16. století nebo vystoupení amatérských kejklířů a šermířů, hudebních 

souborů, divadel a divadélek. Nebude chybět ani pohádky pro nejmenší a taneční vystoupení 

souboru Akrobatikverein Ostritz e.V. Večerrní program projektu DIALOG uzavře v 21.40 hodin 

bubenická show skupiny ARIES. 

Dobové tržiště Libereckého jarmarku se otevře v sobotu v 9.00 hodin, v 9.40 se zde uskuteční 

slavnostní průvod Kateřiny z Redernu a její přivítání před radnicí. Dobové šaty si oblékne i primátorka 

Liberce, která Kateřině z Redernu poděkuje za práva, městu udělená. Během dne budou návštěvníky 

jarmarku bavit šermíři, potulní muzikanti i kejklíři. Pro děti jsou připraveny pohádky.  
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