
19.00 Vernisáž výstavy „Via lucis“ 
21.00 PULS — Přehlídka módní kolekce futuristických oděvů
22.00 PULS — Přehlídka módní kolekce futuristických oděvů

17–24 hodin
• výtvarný workshop (výroba a zdobení lampionů) • plátno na chytání hmyzu v parku 
• výstava „Světlo“ (výstava svícnů ze sbírek SM) • komentované prohlídky expozicí hudebních 
automatů • instalace plastiky „Planetární stroboskopický simulátor“ • „Via lucis“ — výstava 
studentů SUPŠS Kamenický Šenov • léčivé jiskření — ukázka léčivého elektrického 
přístroje • instalace lustru „Crystal Bamboo“ od Jitky Kamencové Skuhravé • prezentace muzeí 
Libereckého kraje • ukázka historických lampionů — firma PVO, s. r. o., Zákupy • instalace 
šatů se šperky „Noční New York“ od Blanky Kloubkové • předvádění výroby skleněných 
figurek • zpřístupněná věž a terasa

Občerstvení
• kavárna ve vstupním vestibulu • točené pivo v expozici hudebních automatů
• opékání buřtů před muzeem • stánky (zmrzlina, pečivo, grilování aj.)

Doprava
historické autobusy — dobrovolné jízdné
Liberec: 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00
Jablonec n. N.: 17.00, 18.00, 19.00, 21.00, 22.00, 23.00

historické tramvaje — dobrovolné jízdné
v Liberci mezi Rybníčkem a Lidovými sady

CO KDE NALEZNETE

PŘÍZEMÍ
• převádění výroby skleněných figurek | SUPŠS v Železném Brodě • prezentace muzeí 
Libereckého kraje • výroba a zdobení lampionů • komentované prohlídky expozicí hudebních 
automatů • „Via lucis“ — výstava studentů SUPŠS Kamenický Šenov • plastika „Planetární 
stroboskopický simulátor“ • výstava barevných sklenic (z dernisáže výstavy „Půvab květů historie“)

SUTERÉN
• výstava „Světlo“ • šaty a šperky „Noční New York“ • ukázka historických lampionů —
firma PVO, s. r. o., Zákupy • prezentace oceněných projektů ze soutěže Gloria Musaealis 2014
• léčivé jiskření — prezentace elektrizačního přístroje

1. PATRO
• výstava „Albánie – přírodou neznámé země“ • prezentace muzeí Libereckého kraje
• vstup na terasu

TERASA
• lustr „Crystal Bamboo“ (světelná plastika z foukaných dutých „stonků“)

PARK
• odchyt hmyzu na světlo • reflex — kvíz o dopravních značkách
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