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. 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 odstartovaly totiž českoněmecké kulturní dny partnerských měst Liberec a Augsburg, DIALOG 2013. 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 potom několika
koncertům. Ty uzavřelo večer vystoupení skupin Apple Saxes, Christian Stock Quartett a špičkového
tuzemského jazzmana Karla Růžičky.
„Ačkoliv se DIALOG konal poprvé v roce 2005, spolupráce mezi oběma městy začala díky místním
spolkům a sdružením už o mnoho let dřív. Smyslem DIALOGU je spojovat obyvatele obou měst 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 je několikrát během dne překvapí „živá socha“ Albrechta
Dürera, jak maluje portrét Jakoba Fuggera, rodáka z Augsburgu a zakladatele prvního sociálního
bydlení na světě, které do dneška v Augsburgu existuje. I tato postava bude pózovat ve strnulé
podobě živé sochy.
„To nejdůležitější na DIALOGU je setkávání občanů, a to už si lidé řídí sami. Bez nás. Zrovna v těchto
dnech hostí Augsburg baletní skupinu liberecké ZUŠ,“ zdůraznil primátor Augsburgu Kurt Gribl.
Němečtí hosté v obřadní síni překvapili jak primátorku Martinu Rosenbergovou, tak i její náměstky
Jiřího Šolce a Kamila Jana Svobodu tím, že jako dárek přivezli z Augsburgu na památku nástěnný
kalendář Liberce na rok 2014. Jak přiznali, kalendář, zasvěcený Liberci, si nechávají tisknout už téměř
15 let. Ten nejnovější obsahuje vedle sebe současné i historické obrázky Liberce, doplněné stručným
popiskem.
„Jsem ráda, že se z kalendáře dozvím něco nového o Liberci. Kalendář bude mít čestné místo v mé
kanceláři, abych jej měla na očích a abych se z něj těšila každý den,“ prohlásila primátorka.

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. V 10.00 hodin pak uvidí
návštěvníci jarmarku Tanec šlechticů, laděný do doby 16. století.
Během dne budou návštěvníky jarmarku bavit šermíři, potulní muzikanti i kejklíři. Pro děti jsou
připraveny pohádky. Jarmark uzavře v 21.40 hodin bubenická show skupiny ARIES.
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