
Na všechny akce je vstup zdarma (vyjma kina Humanita a Divadla VšeMožno).  Rezervace na michal.svarc@praha8.cz. Otevírací hodiny Libeňského světa pro veřejnost
mimo výše uvedené akce, úterý až sobota 13:00 – 19:00 hod.
 

4. září,       17:30 hod. „Dívka s kolem“ – odhalení umělecké instalace na nádvoří školy B. Hrabala za účasti spisovatelů J. Čvančary,
V. Janíka a J. Padevěta

 8. září,      17:00 hod. Vernisáž výstavy  „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“ – debata, performance a komentovaná procházka
(rezervace nutná)

12. září,      18:00 hod. Petra Rézová uvádí – Vzpomínky na Vlachovku s Pepíčkem Zímou – legenda české dechovky a populární
písně, herec a zpěvák v křesle pro hosta (rezervace nutná)

14. září,      18:00 hod. Big Band „Minerální družina“ – jazzové vystoupení populárního hudebního tělesa (nutná rezervace)
 16. září,      16:30 hod. Kniha „Statečnost je ženského rodu“ a film „Příběhy vlastenců“ Olivera Morgensterna - debata s autorkou

knihy Jitkou Nečasovou v Centru RoSa, Střelničná 1680 

Od 9. září stálá výstava „Dílo libeňského génia Vladimíra Boudníka“
Cvičení „Protáhni si kosti!“ každou středu 10:-11:00 hod.

 

21. září       18:00 hod. 

Libeňský svět na výletě – tentokrát jedeme na Mělník autobusový výlet, omezená kapacita
 

„Zaniklý svět stříbrných pláten (nejen v Libni)“ – povídání a promítání o historii kin s autory
stejnojmenné knihy bratry Čvančarovými 

20. září,        9:00 hod. 

 1. září,       20:00 hod. Letní filmová Palmovka – „Bohumil Hrabal, takže se stalo, že… - letní kino Humanita, Novákových 20 
 

11. září,      14:00 hod.  Komentovaná procházka „Libeňské viniční usedlosti“

13. září,         9:00 hod. Na výlet s Libeňským světem – Mělnicko a jeho krásy – autobusový výlet (rezervace nutná)

18. září,       14:00 hod. Komentovaná procházka – „Libeňská a karlínská industriální minulost“  - po stopách slavných osmičkových továren   

20. září,       18:00 hod. Anthropoid 80 let  „Ďáblický hřbitov – smetiště českých dějin“ – předpremiéra filmu  - Pavel Černý a jeho
hosté (Ondřej Vetchý, Jaroslav Čvančara, Vlastislav Janík a další)  rezervace  

9. září,      19:00 hod. Divadlo VšeMožno – „Piš Karl, piš!“ – loutkové představení pro dospělé

17. září,       19:00 hod. Divadlo VšeMožno – „Tož Welzel!“ – loutkové představení pro dospělé
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