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Tisková zpráva 
Liberec se letos postaral o Národní zahájení  

jedenáctého Festivalu muzejních nocí  

Liberecký kraj se za podpory statutárních měst Liberce a Jablonce nad Nisou pro letošní rok ujal 

Národního zahájení Festivalu muzejních nocí. Slavnostní akt se uskutečnil v pátek 15. května 

v Severočeském muzeu v Liberci a odstartoval sérii bezmála 190 českých muzejních nocí včetně 

tradiční Muzejní noci pod Ještědem. 

Oficiálního Národního zahájení Festivalu muzejních nocí se zúčastnil i primátor Tibor Batthyány, který 

ocenil atraktivitu letošního programu. „Pro širokou veřejnost je Muzejní noc pod Ještědem jedinečnou 

šancí, jak se zdarma a navíc v nevšední čas podívat na ta nejzajímavější výstavní místa v našem městě. 

Kdo bude aktivní, může za jeden večer navštívit všechna liberecká muzea a při cestě se svézt historickou 

tramvají Boveraclubu. A komu by to pořád bylo málo, má možnost vyrazit historickým autobusem na 

doprovodný program i do sousedního Jablonce,“ konstatoval primátor. 

Náměstek primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr pak připomněl, že akci 

finančně podpořil Kulturní fond statutárního města Liberec. „Také jsem rád, že se město na pořádání 

této významné kulturní akce mohlo aktivně podílet a že jsme ji pro letošní výjimečný ročník obohatili 

zpřístupněním některých městských kulturních institucí. Večerní prohlídka čerstvě otevřeného pavilonu 

leknínů v botanické zahradě určitě bude stát za to, stejně jako vyhlídka ze zpřístupněné věže Lidových 

sadů,“ uvedl při slavnostním zahájení festivalu Ivan Langr. 

V Liberci bylo centrem dění pódium u Oblastní galerie, kde po krátkém vystoupení řečníků včetně 

náměstka primátora pro technickou správu majetku Tomáše Kysely zahájily Muzejní noc pod Ještědem 

dynamické rytmy hudební skupiny Aries a kde se pak až do pozdních nočních hodin střídali interpreti 

nejrozmanitějších hudebních žánrů. Souběžně s oficiálním zahájením akce se zájemcům otevřely brány 

Severočeského muzea a Kulturního a společenského centra Lidové sady. Na obou místech mohli zájemci 

mj. vystoupat na věž a užít si dosud možná neviděnou vyhlídku. 

O hodinu později už bylo otevřeno úplně všude a návštěvníci mohli proudit i do Oblastní galerie, 

Technického muzea, Botanické zahrady nebo do venkovní stanové základny iQLANDIE v Masarykově 

ulici. Neobvykle bohatý program pak významně doplnil i Jablonec, kde bylo otevřené Muzeum skla a 

bižuterie a Dům Jany a Josefa V. Scheybalových. 

Tématem letošního 11. ročníku Festivalu muzejních nocí je „světlo a oheň“ a liberecká i jablonecká 

muzea tomu náležitě přizpůsobila svůj program. V Severočeském muzeu byla k vidění výstava svítidel a 

přehlídka historických lampionů, v Technickém muzeu workshop na téma schopnosti a vlastnosti světla, 

na stanovišti iQLANDIE si zájemci mohli vyrobit svůj vlastní lampion a v Oblastní galerii byl o světle 



dokonce kompletní program – od loutkové stínohry přes lampionový workshop a tematické 

komentované prohlídky až po profesionální fireshow.  

A daného tématu se umně chytili i v sousedním Jablonci. V Muzeu skla a bižuterie připravili pro 

návštěvníky kvíz zaměřený na svítidla a mezi muzeem a Domem Jany a Josefa V. Scheybalových dokonce 

lampionovou trasu s kvízem. Vydařenou Muzejní noc pod Ještědem pak před půlnocí zakončil velkolepý 

ohňostroj, který byl k vidění u Oblastní galerie v Liberci. 

 

Kontakt pro média: 

Jan Vrabec 

Referent veřejných vztahů 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
tel.: +420 485 243 176 

mobil: +420 733 696 660 

vrabec.jan@magistrat.liberec.cz 

www.liberec.cz 
www.facebook.com/cityliberec 

 

mailto:vrabec.jan@magistrat.liberec.cz
http://www.liberec.cz/
file:///C:/Users/Vrabec.Jan/Desktop/www.facebook.com/cityliberec

