VLASTA BURIAN (1891 – 1962)
se narodil 9. 4. 1891 v Liberci,
Lucemburské ul. v těsné blízkosti
dnešního Centra Vlasty Buriana.
Slavný liberecký rodák patří k elitě
našeho kulturního dědictví.
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Natočil 36 filmů, první 4 byly němé. Všechny
filmové a divadelní role stály na jeho
geniálním herectví a skvělé improvizaci.
Filmy jako C. a k. polní maršálek, Přednosta
stanice, U pokladny stál, Lelíček ve službách
Sherlocka Holmese a další se hrají dodnes.
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Přijďte nás navštívit !
Na dopolední hodiny si objednejte
komentované prohlídky a besedy o zajímavém
životě V. Buriana pro žáky ZŠ a studenty.

Kontakt:

e-mail: vlasta-burian@email.cz
tel.: 723 231 971
Kontaktní místo pro Krajskou radu seniorů ČR
každou první středu v měsíci od 13.00 do 16.00 hod.
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Široká 179/38, Liberec
www.vlasta-burian.cz
e-mail: vlasta-burian@email.cz
facebook.com/CentrumVlastyBuriana

Návštěvníkům nabízíme ke shlédnutí expozici fotografií, dokumentů,
filmových plakátů, knih a kompletní filmografii ze života Vl. Buriana.
Pořádáme besedy o filmech, komentované prohlídky, procházky „Po stopách
Vlasty Buriana“.
Nabízíme příjemné posezení v malé kavárně a čítárně. K dispozici jsou
životopisné knihy a novinové články o Burianovi.
Pro školní mládež a studenty nabízíme besedy s přednáškami etikety
a programy o životě Vl. Buriana.
Využíváme malé tělocvičny pro pravidelné cvičení.
Založili jsme dramatický kroužek pro děti pod odborným vedením herce.
Pořádáme výstavy obrazů i fotografií, podporujeme místní umělce. Vernisáže
jsou ozvláštněny kulturním programem.
Nabízíme drobné upomínkové předměty, turistické vizitky, poštovní známky,
obálky, pohlednice, hrnečky s logem, magnetky
výhradně s vyobrazením Buriana.
Budova je bezbariérová s výtahem, proto nás často
navštěvují senioři i vozíčkáři.
Úzce spolupracujeme s Krajskou radou seniorů ČR
a komunitním střediskem Kontakt Liberec.

otevřeno út – pá 13.00 až 16.30 hod.
mimo otevírací dobu organizované a klubové akce

