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PIVOVAR LOBEČ happening 6.9.2014
Sobotní pokus o oživení technické památky
Vážení přátelé,
jménem občanského sdružení PIVOVAR LOBEČ o.s. a partnerů si Vás dovolujeme pozvat na v pořadí již
čtvrtýPIVOVAR LOBEČ happening. Přijďte si opět prožít průmyslové dědictví a pokusit se s námi o jeho oživení
postindustriálními prostředky!
Areál unikátního parostrojního pivovaru v Lobči u Mšena se znovu probudí k životu. Také letošní happening
bude tradičnípřehlídkou industriálu, hudby, fotografie a výtvarných dílen,
zařazený do programuEHD a akce Industriální stopy 2014.
Jde o jedinečnou příležitost zažít běžně nepřístupnou kulturní památku a seznámit se s probíhající obnovou.
Lobeč se nachází na okraji Kokořínska, cca 60 km od Prahy, poblíž městečka Mšeno. Bývalý pivovar čp. 34 leží v
údolí uprostřed vsi. Akce se odehraje v sobotu 6.9.2014 od 10 hodin, ukončení je plánováno na 20. hodinu.
Vstupné bude dobrovolné.
Doprava do Lobče je v sobotu nejjistější individuální, autem nebo na kole.
Více o projektu a aktuální informace viz: https://www.facebook.com/PivovarLobec
Těšíme se na setkání s Vámi!

Program akce:
INDUSTRIÁL / PAMÁTKA:
Lobeč a zlaté časy českého pivovarnictví – slavnostní otevření stálé výstavy
Selské brány na Mladoboleslavsku – výstava Jany Berkové z NPÚ Středočeského kraje
Prohlídka běžně nepřístupnými prostory pivovaru
FOTOGRAFIE:
Tomki Němec – Vzpomínka na Václava Havla – výstava fotografa doprovázená projekcí z tvorby
Plenérová výstava archivních fotografií Lobče
WORKSHOP:
Výtvarniště - dílna nizozemského výtvarníka Otto Kouwena
ZUŠ Mšeno - výtvarná dílna nejen žáků ZUŠ Mšeno pod vedením ředitele Čeňka Hlavatého
HUDBA:
Swing Cheek - jazzová kapela se zálibou i v gospelu, swingu, blues, a další hudbě 20.-40.let minulého století
Hugo a já - skupina volně navazující na tradici českých písničkářů 70.-80.let, (kytara, housle / violoncello, zpěv)
Dita trio - zpívající kytaristka a harmonikářka doplněná o baskytaru a cajon s originálními aranžemi
Děda Havroš- originální pivovarský harmonikář (heligonka, zpěv)
DJ Artu - mix acid jazzu, drum'n'bassu, trip hopu, hip hopu, ...
LITERATURA:
Petr Hugo Šlik - autorské čtení

Jídlo a pití zajištěno
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

akce je nezisková

Pořádající:
PIVOVAR LOBEČ o.s.

Partneři projektu:
RIOFRIO Architects s.r.o.
NPÚ - Národní památkový ústav ÚOP středních Čech
VCPD – Výzkumné centrum průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze
MAS Vyhlídky
Výtvarniště
ZUŠ Mšeno

