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Tisková zpráva 
 

Do Dnů evropského dědictví se letos zapojí i Vratislavice nad 

Nisou a festival ART WEEK LIEBEREC 

V sobotu 10. září mohou opět Liberečané a turisté navštívit akci „Dny evropského dědictví“. Novinkou 

letošního ročníku budou otevřené historické objekty ve Vratislavicích nad Nisou, ale také festival 

současného umění „ART WEEK LIBEREC“. 

V letošním roce je možné navštívit 27 objektů v Liberci. Nově se k akci připojil Kostel Nejsvětější Trojice 

a zauhlovací a vodárenská věž ve Vratislavicích nad Nisou. Tradičně se pak lidé mohou těšit například na 

Liebiegovu vilu, radnici, Valdštejnské domky nebo Kostel Nalezení sv. Kříže. Součástí „Dnů evropského 

dědictví“ je také výstava autoveteránů na náměstí před radnicí, jízdy historickou tramvají nebo výstava 

bovera clubu na Fügnerově ulici. Tradičně je pak možné sledovat stopy rodiny Liebiegů, a to díky 

komentovaným prohlídkám, které proběhnou ve dvou časech, a sice v 11 hodin a ve 14 hodin. Sraz na 

komentované prohlídky bude na městském informačním centru. 

Zahájení akce „Dny evropského dědictví“, na níž každoročně město Liberec spolupracuje se svým 

partnerským městem Žitavou, proběhne v sobotu 10. 9. 2016 od 19 hodin v Kostele Nalezení sv. Kříže. 

Největší novinkou letošního ročníku je festival současného umění ART WEEK LIBEREC. V pěti objektech 

(Kostel sv. Antonína, Kino Varšava, liberecké podzemí, Oblastní galerie Liberec, Severočeské muzeum 

v Liberci) budou vystavena umělecká díla od významných současných umělců, jako je Sarah Gosdschan, 

Daniel Hanzlík, Hana Kostruchová, Christian Juan Page nebo Mark Ther. Dojde tak k propojení 

současného umění a historických interiérů či exteriérů libereckých objektů. 

Vernisáž festivalu proběhne v pátek 9. září od 19 hodin v Oblastní galerii Liberec. Součástí akce bude 

přednáška v galerii od 17 hodin s názvem Umění po médiích.  

Všechny objekty jsou během „Dnů evropského dědictví“ zpřístupněny veřejnosti zdarma, zpravidla od 9 

do 17 hodin. Na www.visitliberec.eu naleznete seznam otevřených objektů, stejně jako informace o 

objektech, kde je nutné mít časovou vstupenku. Ty bude možné si vyzvednout přímo v objektu v daný 

den nebo od 1. září na www.visitliberec.eu. 
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