
The	  official	  programme	  of	  

XIII.	  INTERNATIONAL	  GLASS	  SYMPOSIUM	  	  IGS	  2018	  

	  

4.	  10	  2018	  –	  Čtvrtek/Thursday	  

10.00	  -‐	  22.00	  	   Akreditace	  umělců	  a	  hostů	  –	  Check	  point	  IGS,	  Sklářské	  muzeum,	  nám.	  Míru	  105	  
Accreditation	  of	  participants	  and	  guests	  -‐	  Check	  point	  IGS,	  Glass	  museum,	  nám.	  Míru	  105	  
	  

16.00	  -‐	  18.00	   Setkání	  s	  hvězdou	  –	  Show	  u	  sklářské	  pece,	  Sklářská	  škola,	  Revoluční	  500	  
	   	   Meet	  the	  Star	  –	  glass	  show,	  Glass	  school,	  Revoluční	  500	  
	  
18.00	  –	  19.00	   Vítejte	  na	  IGS	  –	  program	  u	  městského	  divadla,	  Revoluční	  480	  
	   	   Welcome	  on	  IGS	  –	  cultural	  event	  by	  the	  theatre,	  Revoluční	  480	  
	  
19.00	  –	  22.00	   Slavnostní	  zahájení	  IGS	  –	  Městské	  divadlo,	  Revoluční	  480	  
	   	  	   Opening	  ceremony	  of	  IGS	  –	  Town	  theatre,	  	  Revoluční	  480	  
	  

5.	  10.	  2018	  –	  Pátek/Friday	  	  

6.00	  -‐	  14.00	   Tvorba	  umělců	  na	  hutích/dílnách	  –	  Pořadatelské	  sklárny	  a	  firmy	  
Work	  of	  artists	  	  at	  IGS	  	  -‐	  organizing	  glassworks	  /workshops	  

	   	   	  
8.00	  –	  14.00	   Den	  otevřených	  dveří	  pro	  zástupce	  médií	  a	  hosty	  
	  	   	   Open	  Day	  for	  the	  media	  and	  VIP	  guests	  –	  Glassworks	  and	  companies	  organizing	  IGS	  
	  
9.00	   Tisková	  konference	  –	  Hotel	  Morris,	  Žižkova	  269	  (coffee	  	  break,	  následně	  zajištění	  

hromadné	  dopravy	  pro	  zástupce	  médií	  a	  zvané	  hosty	  po	  jednotlivých	  pořadatelích)	  
	  	   Press	  conference	  -‐	  Hotel	  Morris,	  Žižkova	  269	  (coffee	  	  break,	  than	  organized	  tour	  at	  

IGS	  cooperated	  glassworks	  and	  companies)	  
	  
19.00	  	   	  Kolektiv	  by	  Night	  (Party)	  	  –	  Kolektiv	  Ateliers,	  Sklářská	  705  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



6.	  10.	  2018	  –	  Sobota/Saturday	  

6.00	  -‐	  15.00	   Tvorba	  umělců	  na	  hutích/dílnách	  –	  Pořadatelské	  sklárny	  a	  firmy	  
Work	  of	  artists	  	  at	  IGS	  	  -‐	  organizing	  glassworks	  /workshops	  

	  

8.00	  -‐	  15.00	  	   Den	  otevřených	  dveří	  pro	  veřejnost,	  Skleněná	  cesta	  
Open	  Day	  for	  the	  public	  –	  Glassworks	  and	  companies	  organizing	  IGS	  

	  
10.00	  -‐	  20.00	   Sklářské	  slavnosti	  –	  nám.	  Míru	  	  
	   	   Glass	  Festival	  	  -‐	  nám.	  Míru	  (main	  square)	  
	  
20.00	  -‐	  24.00	   Slavnostní	  večer	  IGS	  –	  nám.	  Míru	  

Farewell	  Party	  -‐	  nám.	  Míru	  (main	  square)	  
	   	   	  
	  

7.	  10.	  2018	  –	  Neděle/Sunday	  

11.00	   	  Vernisáž	  výstavy	  výsledků	  IGS	  –	  Sklářské	  muzeum,	  nám.	  Míru	  105	  	  
IGS	  Exhibition	  Opening	  Ceremony	  –	  Glass	  Museum,	  nám.	  Míru	  105	  

	  
16.00	   	   After	  Party	  Pačinek	  Glass	  –	  Jiří	  Pačinek,	  Kunratice	  u	  Cvikova	  147	  

	   	  


