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Poaral(a) vás Nicola Kadlecovova . Sdílet 'Ve ejná událost

čas
Lokalita

streetaft' ulice
Události

29' ffjen v 19:00 - 30 ffjen v 23:30

3 pozvánek na ud;

Městské lázně v Liberci
Liberec, Czech Republic

Pozvánlcy

na

dálor

Měsíc v

Vytvo l(a)

n

19. listopa

DrinkART

tvlilti

Janati
Odpov

Dalšíinformace VsruPNÉ DoBRoVotNÉ
(doporučeno - 50 kč - vstupné je na vše pot ebné kolem akce - rekvizity, elekt ina,
teplo, a workshopy' na fireshow, kapely a dalšívystupující )
PROGRAM
Pátek -

staft 19:00
19:4o zahájení vernisáž (malba, kresba, fotografie, grafika, objeK)
20:00 Attitudes

21:00 Modní pehlídky - KRAKORA Design, RAJ.DA, M.R.K., Ludín - Ajax - Viva -

Kedro ová
23:00 Divadlo
režie: Cassiopea, text: Dianiška, Kolečko, hr{í: Baranová, Albrecht, Dianiška, Váhala
Sobota -

staft 15:00
workshopy s lynority, animací, sftotiskem, chr3dami, žonglováním'..
17:OO

YAFA

fireshow po setmění

DJ'S - Experimental Cabaret
Pouličníumělci
Vizuální projekce
Nevinny bar
Breakdance

V.stava (malba, kresba, fotografie, audio a vizual - projekce, grafika, objekty)
Vystavr4ící Michal Mare( Jan Harant, Al(A 47, Roman Dobeš, ond ej Beneš, Jan Lilko, Pavel
Hnik' Radek Grubmuller, Petra Kafi<a , Jan Nálepa, Anička Poláková, BÍanka BroŽová,
Jan Salansle , Martin Drager, Vítek Steklí Aneta Hauznerová, Radim Staněk..
AudiO a Vizual
Jffí Ho avka, Jind ich Ráfrl, Jan Nálepa, Richard Loskot, Kamila Pajerová
Prodejní stánky (design mlad'ch

náwhá

- šperk, textile)

šprRry:

JitrNICE - šperkv pat ícímezi designové pokrmy domácí masné v roby
www.jitmice"org
fifle - šperw z nerezové oceli
www.fifle.mwl.cz
Minim Ui
http :i/www"facebook.com/#

!/

proflle.php?id=

1

000000657tr 3997&ref=ts

jaila - neobvyklé šperw z neobvykl'ch kombinací
wunv.fler.czljaila
Mellory - vyrábíveselévěci pro veselé lidi
www.fler.cz/rnellory
rlf.i

x'

""
st

*'*'*

giraf - bižrrterie ze skleněn ch perlí r zn ch
http :l/www.fl er.czlgi raf

tvar

a velikostí a nejen to

Bětka
bee sting - nápadité šperlqy z plexi a dalších materiál a sympatické sukně
http :ll www.ťler. czl bee-sti ng

Chat (2)

drinkART
podtitule
29. íjen
Nicola Kac
Vaše odpo

